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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 

 

Setiap makhluk yang diciptakan Tuhan selalu bertumbuh 

dan berkembang, salah satunya adalah manusia. Manusia 

merupakan salah satu makhluk yang selalu bertumbuh dan 

berkembang sejak bayi hingga dewasa. Anak usia dini adalah 

bagian dari tahapan perkembangan manusia yang bahkan tumbuh 

dan berkembangnya lebih pesat dan fundamental pada awal-awal 

tahun kehidupannya. Oleh karena itu, kualitas perkembangan 

seorang anak di masa depannya sangat ditentukan oleh stimulasi 

yang diperolehnya sejak usia dini. Perkembangan anak usia dini 

meliputi beberapa aspek, salah satu aspek yang perlu mendapatkan 

perhatian di masa awal pertumbuhan seorang anak adalah aspek 

perkembangan kognitif. 

 
 

Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan 

(intelegensi) yang menandai seseorang dengan berbagai minat 

terutama sekali ditujukan kepada ide-ide dan belajar. Menurut 

banyak penelitian di bidang neurologi, ditemukan bahwa 

kecerdasan anak yang terbentuk pada kurun usia 0-4 tahun dapat 

mencapai 50%, sedangkan saat usia 8 tahun kecerdasan anak 

mencapai 80%. Ini membuktikan bahwa usia 0-5 tahun merupakan 

golden age (masa keemasan) bagi perkembangan 
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kecerdasan otak anak. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang 

tua maupun pendidik anak usia dini untuk secara optimal 

menanamkan teori-teori kognitif dalam setiap kesehariannya. 
 

Pada rentang usia 2 hingga 6 tahun, anak mulai memasuki 

masa prasekolah yang merupakan masa kesiapan untuk memasuki 

pendidikan formal yang sebenarnya di Sekolah Dasar. Masa peka 

memiliki arti penting bagi perkembangan setiap anak, itu artinya 

bahwa apabila orang tua memberi stimulasi yang tepat, maka akan 

mempercepat penguasaan terhadap tugas-tugas perkembangan pada 

usianya. 
 

Guna memberikan stimulasi yang tepat, orang tua maupun 

pendidik anak usia dini perlu mengindentifikasi awal taraf 

kecerdasan kognitif anak agar stimulasi yang diberikan tepat. 

Tetapi masih sulit menemukan cara untuk orang tua maupun 

pendidik anak usia dini melakukan sendiri identifikasi kecerdasan 

kognitif anak. Perlu adanya inovasi alat ukur kecerdasan kognitif 

yang dapat dan mudah digunakan oleh orang tua maupun pendidik 

anak usia dini. 
 

Tujuan utama dari asesmen adalah untuk memperoleh 

informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

merencanakan program pembelajaran. Asesmen tidak digunakan 

untuk mengukur keberhasilan suatu program, tetapi untuk 

mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar anak. Harun 

Rasyid dalam bukunya asesmen perkembangan anak usia dini 

menjelaskan bahwa asesmen bagi anak usia dini dan 
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Taman Kanak-kanak bukan bertujuan untuk mengukur prestasi dan 

mencapai keberhasilan skolastik, melainkan untuk melihat tingkat 

kemajuan perkembangan serta kemampuan yang telah dilakukan 

anak dalam berbagai tindakan, sikap, kinerja dan tampilan mereka. 

Prinsip asesmen bagi anak usia dini dan Taman Kanak-kanak 

adalah proses memahami tingkat perkembangan dan pertumbuhan 

kemampuan anak secara terus menerus dengan cara mengumpulkan 

data melalui pengamatan, pencatatan, rekaman, terhadap perilaku 

yang ditampilkan. Asesmen tidak dilakukan di kelas pada akhir 

program atau di akhir tahun TK, tetapi dilakukan secara bertahap 

dan berkesinambungan sehingga kemajuan belajar siswa dapat 

diketahui, seperti: ketika anak bermain, menggambar atau dari 

karya yang dihasilkan. Asesmen tidak mengkondisikan anak pada 

bentuk ujian. 

 
 

Dengan mengetahui bakat, minat, kelebihan dan kelemahan 

siswa maka guru bersama dengan orang tua siswa dapat memberi 

bantuan belajar yang tepat untuk anak sehingga dapat diperoleh 

hasil yang optimal. Tantangan yang dihadapi untuk melakukan 

asesmen pada anak usia dini bayi atau kanak-kanak karena banyak 

variabel yang berpotensi mempengaruhi proses asesmen, misalnya 

rentang perhatian yang pendek, suasana hati anak, latar belakang 

budaya, keberadaan orang asing juga keterbatasan ketampilan 

bahasa anak. Meski demikian asesmen merupakan bagian yang 

esensi dari 
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intervensi yang bekualitas. Asesmen terhadap anak sesungguhnya 

akan menolong pengasuh atau caregivers untuk memahami anak, 

membedakan penyebab dan tujuan dari perilaku yang ditunjukkan 

anak, sehingga dapat terbangun relasi sosial yang kuat sebagai 

dasar dalam proses belajar. Melalui asesmen, pendidik juga dapat 

menggambarkan dan menulusuri perkembangan anak dari waktu ke 

waktu untuk menjamin bahwa anak tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan harapan. Alasan utama melakukan asesmen secara regular 

adalah untuk dapat menerjemahkan informasi hasil asesmen 

menjadi rencana individual untuk masing-masing anak, sehingga 

mengarahkan proses penetapan tujuan dan perencanaan kurikulum. 

Asesmen pada anak juga dapat memperkuat hubungan antara 

rumah, program dan menguatkan keluarga, karena terjadi berbagi 

informasi antara orang tua atau pengasuh dengan pendidik 

(Dichtelmiller & Ensier, 2004). 

 
 
 
 

Peran dari asesmen dalam pendidikan anak usia dini, 

metode-metode asesmen yang digunakan, lima prinsip dalam 

mengorganisasikan asemsen untuk menjamin bahwa asesmen akan 

memperbaiki perfoma anak melalui efek asesmen tersebut pada 

perilaku dan pengambilan keputusan dari pendidik (Downs & 

Strand, 2006). Terdapat 4 peran utama dari asesmen dalam 

pendidikan anak usia dini. Pertama, untuk menjamin akuntabilitas 

dari pendidik, sekolah atau pengelola program 
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pendidikan anak usia dini dalam menyediakan intervensi yang 

efektif, dengan mendokumentasikan efektivitas dari metode 

intervensi atau layanan yang diberikan melalui asesmen. Kedua, 

untuk secara akurat mengidentifikasi anak-anak yang beresiko atau 

memiliki kebutuhan akan intervensi yang khusus, sehingga mereka 

dapat menerima layanan yang berdampak bagi perkembangan 

mereka. Ketiga, terkait dengan pendanaan program anak usia dini 

yang berasal dari pajak masyarakat, maka perlu diupayakan 

penyaluran dana yang efektif dan efesien, oleh karena itu asesmen 

memegang peranan yang penting. Keempat, asesmen menyediakan 

informasi bagi pendidik terkait dengan proses belajar anak, 

sehingga memberikan arahan bagi intervensi yang spesifik untuk 

setiap anak. 

 
 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 1) Mengidentifikasi indikator-indikator 

kecerdasan kognitif pada anak usia dini berdasarkan usia 0-6 tahun, 

2) Membuat alat ukur kecerdasan anak usia dini 0-6 tahun, 3) 

Membuat aplikasi alat ukur kecerdasan kognitif anak usia dini 

berbasis Web. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari 

hasil penelitian ini dapat memudahkan guru dan orang tua untuk 

mengidentifikasi awal taraf kecerdasan kognitif pada anaknya dan 

dapat menjadi referensi keilmuan dalam pengukuran kecerdasan 

kognitif pada anak usia dini. 

 
 

 

~ 5 ~ 



Dari latar belakang dan permasalahan di atas peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Mengidentifikasi 

Indikator Kognitif Dan Membuat Instrumen Perkembangan 

Kognitif Pada Anak Usia Dini. 
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BAB II 
 

TINJAUAN TEORETIS 
 
 
 
 
 

A. TEORI KOGNITIF 
 

1. Pengertian Perkembangan Aspek Kognitif 
 

Istilah cognitive berasal dari kata cognition, yang berarti 

knowing atau mengetahui, yang dalam arti luas 
 

berarti perolehan, penataan, dan pengunaan pengetahuan 

(Neisser, 1976). Secara sederhana, dapat dipahami bahwa 

kemampuan kognitif adalah kemampuan yang dimiliki anak 

untuk berfikir lebih kompleks, serta kemampuan penalaran dan 

pemecahan masalah. 
 

Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif 

menjadi populer sebagai salah satu ranah psikologis manusia 

meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan 

pemahaman, pengolahan informasi, pemecahan masalah dan 

keyakinan. Menurut Chaplin dalam Dictionary of Psycologhy 

karyanya, kognitif adalah konsep umum yang mencakup 

seluruh bentuk pengenalan, termasuk didalamnya mengamati, 

menilai, memerhatikan, menyangka, membayangkan, menduga, 

dan menilai. Sedangkan menurut Mayers (1996) menjelaskan 

bahwa kognisi merupakan kemampuan membayangkan dan 
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menggambarkan benda atau peristiwa dalam ingatan dan 

bertindak berdasarkan penggambaran ini. 
 

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa kognisi 

adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk 

menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan 

persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang 

memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan. 

Seorang pakar terkemuka dalam disiplin psikologi kognitif dan 

psikologi anak, Jean Piaget mengklasifikasikan perkembangan 

kognitif anak menjadi 4 tahap, yaitu: 

 
 

1. Tahap Sensory Motor (berkisar antara usia sejak lahir 

sampai 2 tahun). 
 

Gambarannya, anak melakukan gerakan refleks yang sesuai 

instinknya ketika ia lahir sampai awal mula berpikir 

simbolik. 
 
2. Tahap Pre-Operational (berkisar antara 2-7 tahun). 

Gambarannya, anak mulai mempresentasikan dunia dengan 

kata-kata dan gambar-gambar, (kata dan gambar 

menunjukan adanya peningkatan pemikiran simbolis). 

3. Tahap Concrete Operational (berkisar antara 7-11 tahun). 

Gambarannya, anak mulai menggunakan kemampuan 

logika berpikir mengenai hal konkret untuk 

mengklasifikasikan objek ke dalam bentuk. 
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4. Tahap Formal Operational (berkisar antara 11-15 tahun). 

Gambarannya, remaja berfikir dengan cara yang lebih 

abstrak, logis, dan idealistis. 
 

Menurut Piaget, perkembangan tahap tersebut 

merupakan hasil perbaikan dari perkembangan tahap 

sebelumnya. Penting bagi calon guru dan guru professional 

untuk menghindari pemahaman bahwa teori perkembangan ini 

pasti berlaku sepenuhnya kepada peserta didik. Tahapan 

perkembangan versi Piaget tersebut pada dasarnya hanya 

merupakan outline (garis besar) yang berhubungan dengan 

kapasitas kognitif tertentu yang berkembang dalam diri peserta 

didik dari masa ke masa. Hal ini menunjukkan bahwa teori 

temuan sang jenius Piaget meskipun lugas dan ilmiah, tapi tidak 

bebas kritik. 

 
 

2. Prinsip-Prinsip Perkembangan Aspek kognitif 
 

Dalam membantu perkembangan kognitif anak usia dini 

seharusnya dilakukan dengan memegang beberapa prinsip agar 

dalam pelaksanaannya tidak justru menghambat 

perkembangannya. Berikut ini beberapa prinsip yang dapat 

digunakan mendukung perkembangan kognitif anak: 

 

a. Memberikan banyak kesempatan, yaitu sebaiknya anak 

diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang ia 

bisa dan yang ia lakukan. 
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Contoh: jika anak ingin menghitung uang ibunya sebaiknya 

jangan dilarang tetapi didampingi. 
 
b. Membantu anak memahami informasi yang diterima, di 

mana pada masa perkembangan kognitifnya rasa ingin tahu 

anak biasanya cukup besar. Oleh karena itu guru/orang tua 

harus menjelaskan apa yang ditanyakan anak dengan benar 

dan proposional. 
 

Contoh: Ketika anak bertanya tentang kenapa pesawat bisa 

terbang, guru/orang tua menjelaskannya sesuai dengan 

tingkat pemahaman anak. 
 
c. Katakan pada anak apa yang terjadi, biasanya apabila ada 

kejadian sesuatu anak ingin bertanya. Atau bahkan jika ada 

perubahan perilaku pada ibunya anak juga suka bertanya. 

Dalam hal ini anak harus mendapat penjelasan bukan 

menutup-nutupi. Contoh: saat ibunya mengalami perubahan 

perilaku seperti murung karena sedang sedih anak biasanya 

bertanya mengapa. Meskipun belum saatnya anak 

memahami persoalan orang dewasa tetapi anak perlu diberi 

tahu dengan bahasa yang mudah dipahami. Jangan sampai 

ada ketidakterbukaan antara anak dan ibu. Karena hal 

tersebut akan menimbulkan rasa tidak percaya. 

 
 
d. Berikan contoh yang baik kepada anak, untuk mendukung 

perkembangan anak, terutama dalam menanamkan nilai-

nilai kebaikan orang dewasa harus 
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memberikan teladan sehingga anak dapat menerima dengan 

baik tanpa ada keraguan. 
 

Contoh: ketika guru/orang tua mengajarkan kepada anak 

untuk selalu mengucap bismillah saat memulai pekerjaan, 

maka guru/orang tua harus sudah memiliki kebiasaan untuk 

mengucapkan bismilah saat memulai pekerjaan. 

 

e. Bantulah anak untuk mengingat sesuatu, biasanya anak sulit 

mengingat sesuatu, padahal sesuatu itu sangat bermanfaat 

bagi perkembangannya dan bagi masa depan anak. Oleh 

karena itu guru seharusnya berkreasi untuk membuat 

sesuatu itu mudah diingat oleh anak. 
 

Contoh: untuk menghafal nama bagian-bagian tubuh, guru 

mengajarkannya dalam bentuk nyanyian (dua mata saya, 

hidung saya satu). Atau dalam mengajarkan adab dalam 

beraktivitas (sebelum makan baca bismillah, sesudah makan 

membaca alhamdulillah). 
 
f. Memberikan Motivasi pada anak, anak terkadang 

kehilangan motivasi setelah gagal melakukan sesuatu. Guru 

seharusnya memberikan motivasi agar siswa tidak merasa 

kecil hati. 
 

Contoh: guru memberikan perhatian lebih dan anak diberi 

pengertian bahwa kegagalannya merupakan awal dari 

keberhasilan. 
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g. Memberikan Permainan, dunia anak adalah dunia bermain. 

Permainan adalah salah satu aktivitas dalam hidupnya. Oleh 

karena itu dalam mendukung perkembangan kognitif anak 

guru harus menggunakan pendekatan permainan. 

 

Contoh: anak diberi permainan puzzle, dengan ini dapat 

melatih aspek kognitif anak dalam menyusun gambar puzzle 

tersebut. 
 
h. Biarkan anak bereksplorasi, anak kadang suka bereksplorasi 

melakukan hal-hal yang aneh dan keinginannya kadang 

tidak sesuai nalar orang dewasa. Meskipun demikian 

sebaiknya anak tidak boleh dilarang namun tetap dalam 

pengawasan. 
 

Contoh: anak suka memencet semua tombol di televisi atau 

bahkan memukul-mukulnya. Hal ini dilakukan untuk 

mencari tahu respon televisi atas tindakannya itu, orang 

dewasa harus melakukan pendampingan dan memberikan 

penjelasan sesuai dengan daya tangkap anak dan sesuai 

dengan bahasa yang dapat dipahami oleh anak. 

 
 
 
 

3. Karakteristik Perkembangan Aspek Kognitif 
 

Karakteristik perkembangan kognitif merupakan 

pengetahuan yang harus dimiliki guru anak usia dini, termasuk 

di dalamnya guru taman kanak-kanak. 
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Pengetahuan yang memadai tentang karakteristik dan 

klasifikasi kognitif memungkinkan guru dapat menyusun 

program stimulasi sesuai dengan tahapan perkembangan anak. 

Setiap anak dilahirkan dengan sejumlah potensi yang berbeda-

beda. Perbedaan individual inilah yang menyebabkan adanya 

perbedaan kemampuan pada setiap anak walaupun usia mereka 

sama. 
 

Pada saat memasuki usia 3 tahun biasanya seorang anak 

akan semakin mandiri dan mulai mendekatkan diri pada teman-

teman sebayanya. Pada tahapan usia ini anak mulai menyadari 

apa yang ia rasakan dan apa yang telah mampu dilakukan dan 

belum mampu ia lakukan. Kesadaran ini didukung oleh 

kemampuannya yang pesat dalam perkembangan bahasa. 

Perbendaharaan katanya, sudah cukup banyak untuk 

mengkomunikasikan keinginannya. Rasa egosentrisnya masih 

kuat, anak merasakan bahwa dirinya “pusat dunia”, dan semua 

hal yang ada di dunia tersedia untuk memenuhi kebutuhannya. 

Hal ini berpengaruh pada perilaku anak ketika bermain, ia 

memasuki tahap bermain paralel di mana seorang anak bermain 

bersama anak lain tanpa interaksi dan enggan bila mainannya 

dipinjam atau menolak mengembalikan mainan yang 

dipinjamnya. Tak heran kegiatan bermain anak usia ini kerap 

diwarnai konflik atau pertikaian, namun biasanya bersifat 

sementara saja. Perilaku anak usia 3 tahun diwarnai 
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imajinasi, umumnya mereka masih sulit untuk membedakan 

antara imajinasi (khayalan) dengan nyata. Keadaan ini semua 

membuatnya tampak seperti pembual kecil, sebagian besar dari 

mereka bahkan sering kali memiliki teman imajiner. Namun hal 

ini tidak perlu dikhawatirkan karena kegiatan berfantasi bagi 

anak usia ini merupakan hal yang penting dan merupakan 

refleksi dari perkembangan tubuhnya yang sehat. 

 
 

Pada tahapan selanjutnya, sekitar usia 4 tahun seorang 

anak semakin bersemangat untuk mempelajari hal-hal baru. 

Keadaan ini ditandai dengan semakin seringnya anak 

mengajukan pertanyaan sebagai wujud dari rasa 

keingintahuannya. Rasa ingin tahu anak semakin hari semakin 

banyak dengan variasi pertanyaan yang juga semakin kompleks 

termasuk juga masalah seksual. Suatu hari anak mungkin 

bertanya: “bagaimanna ia hadir di dunia ini?” bahkan bukan tak 

mungkin akan didapati seorang anak sedang memegang atau 

memeriksa alat genitalnya. Namun, sebenarnya hal ini tidak 

perlu terlalu dikhawatirkan dan perlu diingat bahwa keadaan ini 

merupakan fase normal yang biasa dilewati setiap anak, untuk 

itu bantulah anak melewati fase ini dengan baik lewat sikap 

yang bijaksana dengan cara memberikan penjelasan yang 

bersifat wajar dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan 

berpikirnya. 
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Pada umumnya di akhir usia yang keempat daya khayal 

anak semakin menipis seiring dengan meningkatnya 

kemampuan memahami realitas. Kemampuan mengatasi 

masalah pun meningkat, anak mulai mahir mengungkapkan apa 

yang dirasakannya dengan cara yang lebih tepat. Penyesuaian 

diri dengan lingkungannya ini disebabkan oleh kemampuannya 

membedakan salah dan benar. Kontrol internal ini memudahkan 

anak bergaul dengan teman sebayanya. Hal ini berdampak juga 

terhadap perubahan tahapan bermain anak, yaitu dari tahap 

bermain asosiatif ke tahap bermain kooperatif saat anak sedang 

bermain. Umumnya masa kanak-kanak dibagi menjadi masa 

kanak-kanak awal dan akhir. Salah satu ciri tertentu dari 

periode awal masa kanak-kanak tercermin dalam sebutan yang 

biasanya diberikan oleh orang tua, pendidik dan ahli psikologi, 

yaitu “usia sulit”. Sebagian besar orang tua menganggap awal 

masa kanak-kanak sebagai usia yang mengundang masalah. 

Pada masa ini mereka sering kali bandel, keras kepala, tidak 

menurut dan melawan atau sering kali marah tanpa alasan. 

Kondisi lainnya pada malam hari sering kali terganggu oleh 

mimpi buruk dan pada siang hari ada rasa takut yang tidak 

rasional, mereka cemburu pada adik baru atau pada teman 

sebayanya yang tampil beda dengannya. 
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Selain itu masa kanak-kanak awal sering kali dianggap 

sebagai usia bermain yang sesungguhnya. Berbagai studi 

tentang berbagai cara bermain dan alat permainan pada anak 

menunjukkan bahwa kegiatan bermain dengan menggunakan 

mainan mencapai puncaknya pada tahun-tahun awal masa 

kanak-kanak ini dan kemudian mulai menurun ketika anak 

mulai memasuki usia sekolah. Pada saat ini anak sudah 

dianggap cukup mampu untuk mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan baik fisik maupun mental. Masa usia ini juga disebut 

dengan “masa berkelompok”. Pada masa inilah anak tumbuh 

dengan kelompok-kelompok tertentu untuk mempelajari dasar-

dasar dari berperilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan 

sosial yang lebih tinggi yang diperlukan untuk penyesuaian diri 

pada waktu mereka masuk sekolah. 

 
 

Mengingat perkembangan utama yang terjadi selama 

awal masa kanak-kanak berkisar seputar penguasaan dan 

pengendalian lingkungan, banyak ahli psikologi melabelkan 

awal masa awal kanak-kanak sebagai “usia penjelajah”, sebuah 

label yang menunjukkan bahwa anak-anak ingin mengetahui 

keadaan lingkungannya, bagaimana mekanismenya, bagaimana 

perasaannya, dan bagaimana ia menjadi bagian dari lingkungan. 

Salah satu cara yang umum dalam menjelajahi lingkungan 

adalah dengan bertanya. Jadi, di periode ini juga disebut dengan 

usia bertanya. Selain 
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itu karena masa ini merupakan masa peka untuk menjadi sama 

dengan orang lain disekitarnya, seperti meniru pembicaraan 

atau tindakan orang yang dilihatnya baik yang sesuai norma 

ataupun terkadang sesuatu tingkah laku buruk yang tidak pantas 

ia lakukan. Sehingga periode ini dikenal juga sebagai “usia 

meniru”. Dapat dikatakan usia ini adalah usia keemasan bagi 

anak. Selain ditandai dengan munculnya masa peka terhadap 

sejumlah aspek perkembangan masa ini ditandai dengan 

berbagai bentuk kreativitas dalam bermain yang muncul dari 

daya imajinasi anak. Pemberian stimulasi yang sesuai dengan 

perkembangan anak akan menjadikan mereka lebih matang 

baik secara fisik maupun psikis. 

 
 

Mengenai perkembangan kognitif, Piaget berpendapat 

bahwa anak pada rentan usia 3-4 sampai 5-6 masuk dalam 

perkembangan berpikir pra operasional konkret pada saat ini 

sifat egosentris anak semakin nyata. Anak mulai memiliki 

perspektif yang berbeda dengan orang lain yang berada 

disekitarnya. Orangtua sering menganggap periode ini sebagai 

masa sulit karena anak menjadi susah diatur, biasa dikenal 

dengan istilah nakal atau bandel, suka membantah dan banyak 

bertanya. Menurut sumber lain ciri-ciri dari usia ini yaitu, anak 

mengembangkan keterampilan berbahasa dan menggambar, 

namun egois dan tak bisa mengerti penalaran abstrak atau 

logika (Bryden dan Vos, 
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2000). Apabila anak diberikan stimulasi edukatif secara intensif 

dari lingkungannya maka anak akan mampu menjalani tugas 

perkembangannya dengan baik, sekalipun terdapat bahaya 

potensial yang selalu perlu diwaspadai. Pada rentan usia ini 

anak mulai memasuki usia prasekolah atau taman kanak-kanak, 

apabila orangtua memberikan respon yang kurang baik 

terhadap tingkah laku anak maka anak dikhawatirkan tidak 

akan dapat mengembangkan potensinya secara optimal. 

 
 

Montessori dalam buku Pendidikan Anak Prasekolah 

(1999) mengatakan tentang “masa peka”. Ini merupakan suatu 

teori yang sangat khas dari Montessori dan banyak diterima 

oleh banyak tokoh pendidikan anak. Menurutnya, dalam rentan 

anak usia ini akan muncul keadaan di mana suatu potensi 

menunjukkan kepekaan (sensitif) untuk berkembang 

(Patmonodewo, 2000). Dewey dalam Soejono (1980) 

mengatakan bahwa pendidik harus memberikan kesempatan 

pada setiap anak untuk dapat melakukan sesuatu, baik secara 

individual maupun kelompok sehingga anak akan memperoleh 

pengalaman dan pengetahuan. Sekolah harus dijadikan 

labotarium bagi anak-anak. 
 

Sedangkan menurut Piaget dalam Tedjasaputra (2001) 

mengemukakan bahwa tahap perkembangan kognitif usia 3-5 

tahun merupakan tahap pra operasional konkret. Pada tahap ini 

anak dapat memanipulasi objek simbol, 
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termasuk kata-kata yang merupakan karakteristik penting dalam 

tahapan ini. Hal ini dinyatakan dalam peniruan dan dalam 

imajinasi pura-pura ketika bermain. Gessel dan Amatruda 

mengemukakan bahwa anak usia 3-4 tahun mulai berbicara 

secara jelas dan berarti. Kalimat-kalimat yang diucapkan anak 

semakin baik. Ia menamakan masa ini sebagai masa 

perkembangan fungsi bicara. Pada usia 4-5 tahun, yaitu masa 

belajar matematika. Dalam tahap ini anak sudah mulai belajar 

matematika sederhana, misalnya menyebutkan bilangan, 

menghitung urutan bilangan, dan penguasaan jumlah kecil dari 

benda-benda (Wasty Soemanto). 

 
 

Anak juga belum memusatkan perhatiannya pada dua 

dimensi yang berbeda secara serempak (Gunarsa, 1987). 

Sedangkat menurut Paul E. Torreance, pada usia 3 tahun 

kreativitas anak mulai meningkat dan akan mencapai 

puncaknya pada usia 3, 4, dan 5 tahun, lalu menurun pada usia 

5 tahun ketika anak mulai sekolah. Hal ini mungkin disebabkan 

tekanan dari guru dan teman yang menuntut agar ia mampu 

menyesuaikan diri. Mengingat kebanyakan orangtua kurang 

memberikan kesempatan atau sulit sekali membiarkan anak 

belajar sendiri. Bahkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah 

orangtua berusaha melindungi anaknya dari kegagalannya. 

Perlindungan seperti ini adalah sesuatu yang tidk tepat dan 

harus 
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dihindarkan. Orangtua harus bersikap sabar dan memberikan 

kesempatan pada anak untuk dapat menyelesaikan tugasnya 

sesuai dengan laju dan kecepatan belajarnya. Menurut Sigmund 

Freud, rentang usia 3-5 tahun mulai mengamati bentuk 

tubuhnya dan juga tubuh orang lain; perkembangan 

kepribadiannya juga makin kompleks. Sifat egosentrisnya 

menjadi kuat; pada masa ini pula dalam diri anak tercampur 

rasa bangga, kacau, dan kebencian. Berikut karakteristik 

perkembangan kognitif anak usia 3-4 tahun sampai usia 5-6 

tahun berdasarkan teori para ahli: 
 

1. Memahami konsep makna berlawanan, kosong/penuh 

atau ringan/berat. 
 

2. Menunjukkan pemahaman mengenai di dasar/di puncak, 

di belakang/di depan, di atas/di bawah. 
 

3. Mampu memadankan bentuk lingkaran atau persegi 

dengan objek nyata atau gambar. 
 

4. Sengaja menumpuk kotak atau gelang sesuai ukuran. 
 

5. Mengelompokkan benda yang memiliki persamaan; 

warna, bentuk atau ukuran. 
 

6. Mampu mengetahui dan menyebutkan umurnya. 
 

7. Mencocokkan segi tiga, persegi panjang dan wajik. 
 

8. Menyebutkan lingkaran dan kotak jika diperlihatkan. 
 

9. Memahami konsep lambat/cepat, sedikit/banyak, 

tipis/tebal, sempit/luas. 
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10. Mampu memahami apa yang harus dilakukan jika tali 

sepatu lepas, jika haus, jika mau keluar saat hujan. 

 

11. Menyentuh dan menghitung 4-7 benda. 
 

12. Mengenal huruf kecil dan huruf besar. 
 

13. Mengenali dan menghitung angka sampai 20. 
 

14. Menceritakan kembali 3 gagasan utama dari suatu 

cerita. 
 

15. Paham mengenai konsep arah; di tengah/di pojok dan 

kiri/kanan. 
 

16. Mengklasifikasikan angka, tulisan, buah dan sayur. 
 

 

4. Pentingnya Perkembangan Aspek Kognitif 
 

Pada dasarnya pengembangan kognitif dimaksudkan 

agar anak mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar 

melalui panca indranya sehingga dengan pengetahuan yang 

didapatnya tersebut anak akan dapat melangsungkan hidupnya 

dan menjadi manusia yang utuh sesuai dengan kodratnya 

sebagai makhluk Tuhan yang harus memberdayakan apa yang 

ada di dunia ini untuk kepentingan dirinya dan orang lain. 

Proses kognisi meliputi berbagai aspek, seperti persepsi, 

ingatan, pikiran, simbol, penalaran dan pemecahan masalah. 

 
 

Melalui pengembangan kognitif, fungsi pikir dapat 

digunakan dengan cepat dan tepat untuk mengatasi suatu 
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situasi untuk memecahkan suatu masalah. Terdapat tingkatan-

tingkatan kecerdasan, yaitu: 

 
 

1. Kecerdasan binatang 
 

W. Kohler dalam percobaannya dengan seekor kera 

yang dikurung dalam sebuah kandang, diluar diletakkan 

pisang dan di dalam diletakkan tongkat. Di sini terlihat 

kemampuan kera untuk mencapai pisang dengan 

tongkat yang ada didekatnya. Dalam hal ini kera dapat 

menyesuaikan dirinya dengan keadaan. Kera dapat 

menolong dirinya sendiri dalam situasi yang asing bagi 

dirinya sendiri. Kelakuan kera tersebut dapat disebut 

kelakuan inteligen dan kesanggupannya yang demikian 

disebut kognitif. Kecerdasan pada binatang terbatas 

pada sesuatu yang konkret. Sebab jika tidak ada tongkat 

maka tidak mungkin kera dapat mencari tongkat sendiri 

untuk meraih pisang. 

 
 
 
 

2. Kecerdasan anak-anak 
 

Membandingkan kecerdasan kera dengan anak usia 

satu tahun melalui percobaan. Anak-anak kecil yang 

berumur kurang lebih satu tahun dan belum dapat 

berbahasa, tingkat kecerdasannya hampir sama dengan 

kera. Menurutnya, anak-anak sudah dapat 
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berbicara, sudah bekerja seperti manusia kecil dan 

tingkat kecerdasannya akan melebihi kera. Kesimpulan 

dari percobaan tersebut adalah: 
 

a) Masalah yang dihadapi kera dapat diselesaikan 

oleh anak-anak. 
 

b) Kemampuan menggunakan bahasa merupakan 

garis pemisah antara hewan dan manusia, dengan 

berbahasa maka manusia kecil dapat melebihi 

tingkat kecerdasan kera. 

 
 

3. Kecerdasan manusia 
 

Adapun ciri-ciri kecerdasan manusia diantaranya: 
 

a. Penggunaan bahasa, dengan bahasa manusia dapat 

menyatakan isi jiwanya, dengan bahasa manusia 

dapat berhubungan dengan sesama, manusia dapat 

membeberkan segala sesuatu yang konkret dan yang 

abstrak dan dengan bahasa manusia dapat 

membangun kebudayaan. 
 

b. Penggunaan perkakas, menurut Bergson perkataan, 

perbuatan cerdas manusia dicirikan dengan 

bagaimana mendapatkan, bagaimana membuat dan 

bagaimana menggunakan perkakas. 

 

c. Mendapatkan perkakas, kecerdasan manusia 

mendorong untuk mendapatkan segala sesuatu 
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yang dapat memudahkan usaha manusia mencapai 

kebutuhan-kebutuhan hidup. 
 

d. Membuat perkakas, pembuatan perkakas selalu 

membutuhkan pendapat tentang tujuan “untuk apa 

alat dibuat?” 
 

e. Memelihara perkakas, manusia dapat memelihara 

dan mengembangkan perkakas-perkakas untuk 

keperluan di masa-masa yang akan datang. 

 
 

 

5. Pencapaian Perkembangan Semua Usia Permendikbud 

137 
 

Tingkat pencapaian aspek perkembangan kognitif 

menurut Permendikbud 137 sebagai berikut: 
 

A. Usia 3-12 bulan 
 

1. Mengenali lingkungan di sekitarnya. 
 

a) Mengenali wajah orang terdekat (ibu/ayah). 
 

b) Mengenali suara orang terdekat (ibu/ayah). 
 

c) Menangis ketika mendengar suara keras. 
 

 

d) Memperhatikan benda yang ada di hadapannya. 

 

 

e) Mendengarkan suara-suara di sekitarnya Ingin 

tahu lebih dalam dengan benda yang 

dipegangnya (misal: cara membongkar, 

membanting, dan lain-lain). 
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f) Mengamati berbagai benda yang bergerak. 
 

g) Memahami perintah sederhana. 
 

 

2. Menunjukkan reaksi atas rangsangan. 
 

a) Memperhatikan benda bergerak atau 

suara/mainan yang menggantung di atas tempat 

tidur. 
 

b) Mengulurkan kedua tangan untuk meminta 

(misal: digendong, dipangku, dipeluk). 
 

c) Mengamati benda yang dipegang kemudian 

dijatuhkan. 
 

d) Menjatuhkan benda yang dipegang secara 

berulang. 
 

e) Berpaling ke arah sumber suara. 
 

f) Memberi reaksi menoleh saat namanya 

dipanggil. 
 

g) Mencoba mencari benda yang disembunyikan. 

 
 

h) Mencoba membuka/menutup gelas/cangkir. 
 

 

B. Usia 12-24 bulan 
 

1. Belajar dan Pemecahan Masalah. 
 

a) Menyebut beberapa nama benda, jenis makanan. 
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b) Menanyakan nama benda yang belum dikenal. 

 
 

c) Mengenal beberapa warna dasar (merah, biru, 

kuning, hijau). 
 

d) Menyebut nama sendiri dan orangorang yang 

dikenal. 
 

e) Mempergunakan alat permainan dengan cara 

memainkannya tidak beraturan, seperti balok 

dipukul-pukul. 
 

f) Memahami gambar wajah orang. 
 

g) Memahami milik diri sendiri dan orang lain 

seperti: milik saya, milik kamu. 
 

h) Menyebutkan berbagai nama makanan dan 

rasanya (misal,garam-asin, gula-manis). 

 
 

2. Berpikir Logis. 
 

a) Membedakan ukuran benda (besar/kecil). 
 

b) Membedakan penampilan yang rapi atau tidak. 

 
 

c) Merangkai puzzle sederhana . 
 

d) Menyusun balok dari besar ke kecil atau 

sebaliknya. 
 

e) Mengetahui akibat dari suatu perlakuannya 

(misal: menarik taplak meja akan menjatuhkan 

barang-barang di atasnya). 
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f) Merangkai puzzle. 
 

 

3. Berpikir Simbolik 
 

a) Menyebutkan bilangan tanpa menggunakan jari 

dari 1 -10 tetapi masih suka ada yang terlewat. 

 

b) Menyebutkan angka satu sampai lima dengan 

menggunakan jari. 

 
 

C. Usia 2-3 tahun 
 

1. Belajar dan Pemecahan Masalah. 
 

a) Melihat dan menyentuh benda yang ditunjukkan 

oleh orang lain. 
 

b) Meniru cara pemecahan orang dewasa atau 

teman. 
 

c) Konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu tanpa 

bantuan orangtua. Mengeksplorasi sebab dan 

akibat. 
 

d) Mengikuti kebiasaan sehari-hari (mandi, makan, 

pergi ke sekolah). 

 
 

2. Berpikir Logis. 
 

a) Menyebut bagian-bagian suatu gambar seperti 

gambar wajah orang, mobil, binatang, dan 

sebagainya. 
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b) Mengenal bagian-bagian tubuh (lima bagian). 
 

c) Memahami konsep ukuran (besarkecil, panjang-

pendek). 
 

d) Mengenal tiga macam bentuk (bulat,segitiga dan 

segiempat). 
 

e) Mulai mengenal pola. 
 

f) Memahami simbol angka dan maknanya. 
 

 

3. Berfikir Simbolik. 
 

a) Meniru perilaku orang lain dalam menggunakan 

barang. 
 

b) Memberikan nama atas karya yang dibuat. 
 

c) Melakukan aktivitas seperti kondisi nyata 

(misal: memegang gagang telpon). 

 
 

D. Usia 3-4 tahun 
 

1. Belajar dan Pemecahan Masalah. 
 

a) Paham bila ada bagian yang hilang dari suatu 

pola gambar seperti pada gambar wajah orang 

matanya tidak ada, mobil bannya copot, dsb. 
 

b) Menyebutkan berbagai nama makanan dan 

rasanya (garam, gula atau cabai). 
 

c) Menyebutkan berbagai macam kegunaan dari 

benda. 
 

d) Memahami persamaan antara dua benda. 
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e) Memahami perbedaan antara dua hal dari jenis 

yang sama seperti membedakan antara buah 

rambutan dan pisang; perbedaan antara ayam 

dan kucing. 
 

f) Bereksperimen dengan bahan menggunakan cara 

baru. 
 

g) Mengerjakan tugas sampai selesai. 
 

h) Menjawab apa yang akan terjadi selanjutnya dari 

berbagai kemungkinan. 
 

i) Menyebutkan bilangan angka 1-10. 
 

j) Mengenal beberapa huruf atau abjad tertentu 

dari A-Z yang pernah dilihatnya. 
 

2. Berpikir Logis. 
 

a) Menempatkan benda dalam urutan ukuran 

(paling kecil-paling besar). 
 

b) Mulai mengikuti pola tepuk tangan 3 x. 
 

c) Mengenal konsep banyak dan sedikit. 
 

d) Mengenali alasan mengapa ada sesuatu yang 

tidak masuk dalam kelompok tertentu. 
 

e) Menjelaskan model/karya yang dibuatnya. 
 

 

3. Berfikir Simbolik. 
 

a) Menyebutkan peran dan tugasnya (misal, koki 

tugasnya memasak). 
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b) Menggambar atau membentuk sesuatu 

konstruksi yang mendeskripsikan sesuatu yang 

spesifik. 
 

c) Melakukan aktivitas bersama teman dengan 

terencana (bermain berkelompok dengan 

memainkan peran tertentu seperti yang telah 

direncanakan). 

 
 

E. Usia 4-5 tahun 
 

1. Belajar dan Pemecahan Masalah. 
 

a) Mengenal benda berdasarkan fungsi (pisau 

untuk memotong, pensil untuk menulis). 
 

b) Menggunakan benda-benda sebagai permainan 

simbolik (kursi sebagai mobil). 
 

c) Mengenal konsep sederhana dalam kehidupan 

sehari-hari (gerimis, hujan, gelap, terang, 

temaram, dan sebagainya). 
 

d) Mengetahui konsep banyak dan sedikit. 
 

e) Mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya 

sendiri yang terkait dengan berbagai pemecahan 

masalah. 
 

f) Mengamati benda dan gejala dengan rasa ingin 

tahu. 
 

g) Mengenal pola kegiatan dan menyadari 

pentingnya waktu. 
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h) Memahami posisi/kedudukan dalam keluarga, 

ruang, lingkungan sosial (misal: sebagai peserta 

didik/anak/teman). 

 
 

2. Berpikir Logis. 
 

a) Mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, 

bentuk atau warna atau ukuran. 
 

b) Mengenal gejala sebab-akibat yang terkait 

dengan dirinya. 
 

c) Mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok 

yang sama atau kelompok yang sejenis atau 

kelompok yang berpasangan dengan 2 variasi. 
 

d) Mengenal pola (misal, AB-AB dan ABC-ABC) 

dan mengulanginya. 
 

e) Mengurutkan benda berdasarkan 5 seriasi 

ukuran atau warna. 

 
 

3. Berfikir Simbolik. 
 

a) Membilang banyak benda satu sampai sepuluh. 

 
 

b) Mengenal konsep bilangan. 
 

c) Mengenal lambang bilangan. 
 

d) Mengenal lambang huruf. 
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F. Usia 5-6 tahun 
 

1. Belajar dan Pemecahan Masalah. 
 

a) Menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif 

dan menyelidik (seperti: apa yang terjadi ketika 

air ditumpahkan). 
 

b) Memecahkan masalah sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel 

dan diterima sosial. 
 

c) Menerapkan pengetahuan atau pengalaman 

dalam konteks yang baru. 
 

d) Menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan 

masalah (ide, gagasan di luar kebiasaan). 

 
 

 

2. Berpikir Logis. 
 

a) Mengenal perbedaan berdasarkan ukuran: “lebih 

dari”; “kurang dari”; dan “paling/ter”. 
 

b) Menunjukkan inisiatif dalam memilih tema 

permainan (seperti: ”ayo kita bermain pura-pura 

seperti burung”). 
 

c) Menyusun perencanaan kegiatan yang akan 

dilakukan. 
 

d) Mengenal sebab-akibat tentang lingkungannya 

(angin bertiup menyebabkan 
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daun bergerak, air dapat menyebabkan sesuatu 

menjadi basah). 
 

e) Mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, 

bentuk, dan ukuran (3 variasi). 
 

f) Mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke 

dalam kelompok yang sama atau kelompok yang 

sejenis, atau kelompok berpasangan yang lebih 

dari 2 variasi. 
 

g) Mengenal pola ABCD-ABCD. 
 

h) Mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari 

paling kecil ke paling besar atau sebaliknya. 

 
 

3. Berfikir Simbolik. 
 

a) Menyebutkan lambang bilangan 1-10. 
 

b) Menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung. 
 

c) Mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan. 
 

d) Mengenal berbagai macam lambang huruf vokal 

dan konsonan. 
 

e) Merepresentasikan berbagai macam benda 

dalam bentuk gambar atau tulisan (ada benda 

pensil yang diikuti tulisan dan gambar pensil). 
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6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aspek Kognitif 
 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan kognitif pada anak usia dini yang perlu 

dipahami dengan baik agar sebagai orang tua dan guru dapat 

mengantisipasi jika nampak hambatan dalam perkembangan 

kognitifnya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan 

kognitif memiliki peran yang besar bagi anak serta orang tua 

maupun guru untuk mengetahui apakah faktor yang 

menyebabkan seorang anak mengalami 
 
perkembangan kognitif yang sesuai dengan harapan, 

perkembangan kognitif yang berjalan sangat cepat, maupun 

perkembangan kognitif yang yang berjalan lambat pada anak. 

Menurut Sujiono (2006) faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan kognitif antara lain sebagai berikut: 

 

a. Faktor hereditas atau keturunan 
 

Diungkapkan bahwa taraf intelegensi seorang anak sudah 

ditentukan sejak anak tersebut dilahirkan. 
 
b. Faktor lingkungan 
 

Perkembangan anak sangat ditentukan oleh faktor 

lingkungan dimana tempat ia berada. 
 
c. Kematangan 

 
Tiap organ tubuh manusia, baik fisik maupun psikis dapat 

dikatangan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan 

menjalankan fungsinya masing-masing. 
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d. Pembentukan 
 

Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri anak yang 

mempengaruhi perkembangan intelegensinya. 
 
e. Minat dan Bakat 
 

Minat mengarahkan perbuatan pada suatu tujuan. 

Sedangkan bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, 
 

sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih 

agar dapat terwujud. 
 
f. Kebebasan 

 
Kebebasan dapat diartikan sebagai kebebasan manusia 

dalam berpikir. Perkembangan kognitif yang terjadi pada 
 

manusia sepanjang hidupnya dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang mendukung antara lain faktor keturunan, faktor 

lingkungan, kematangan, pembentukan, minat dan bakat, 

serta faktor kebebasan. Masing-masing orang memiliki 

faktor tersendiri yang mempengaruhi perkembangan 

kognitifnya yang dapat berjalan dengan cepat ataupun 

lambat. 

 
 

Menurut Vygotsky anak tidak menjelajahi dunia 

sendirian dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri, 

melainkan perkembangan anak dibantu dengan bimbingan dari 

orang-orang yang sudah terampil dibidangnya atau lebih 

banyak menekankan peranan orang dewasa dapat memudahkan 

perkembangan si anak. 
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Pengalaman dengan orang lain secara berangsur menjadi 

semakin mendalam dan membentuk gambaran batin anak 

tentang dunia. Vygotsky percaya bahwa anak akan jauh lebih 

berkembang jika berinteraksi dengan orang lain, secara khusus 

Vygotsky mengemukakan bahwa disamping guru, teman 

sebaya, juga berpengaruh pada perkembangan kognitif anak. 

 

Anak adalah pembelajar aktif, mengalami langsung 

pengalaman fisik dan sosial sebagaimana halnya pengetahuan 

yang ditransmisikan secara kultural untuk menyusun 

pemahaman-pemahaman mereka sendiri tentang dunia yang ada 

disekitar mereka. Anak-anak memiliki kontribusi terhadap 

perkembangan dan belajar mereka sendiri sebagaimana halnya 

mereka berusaha untuk menanggapi pengalaman-pengalaman 

harian mereka di rumah, dan komunitas. Perkembangan dan 

belajar merupakan hasil interaksi antara maturasi biologis dan 

lingkungan baik fisik maupun sosial, di mana anak-anak tinggal 

di dalamnya. Menurut para penganut aliran perilaku, 

memfokuskan pada pengaruh-pengaruh lingkungan sebagai 

penentu belajar, sementara aliran lainnya, menekankan 

 
 

pentingnya hereditas karakteristik biologis bawaan. Sekarang 

ini perkembangan dilihat sebagai hasil dari proses transaksional 

yang interaktif antara individu yang sedang tumbuh dan 

berkembang dengan pengalaman- 
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pengalaman dalam lingkungan fisik dan sosialnya. Adapun 

perkembangan fungsi kognitif, yaitu terdapat 4 faktor yang 

perlu dilihat sebagai berikut: 
 
a. Lingkungan Fisik 

 
Kontak dengan lingkungan fisik perlu karena interaksi 

antara individu dan dunia luar merupakan sumber 

pengetahuan baru. Namun kontak dengan dunia fisik itu 

tidak cukup untuk mengembangkan pengetahuan kecuali 

jika intelegensi individu dapat memanfaatkan pengalaman 

tersebut karena itu kematangan sistem saraf menjadi penting 

karena memungkinkan anak memperoleh manfaat secara 

maksimum dari pengalaman fisik. 

 
 
b. Kematangan 

 
Membuka kemungkinan untuk perkembangan sedangkan 

kalau kurang hal itu akan membatasi secara luas prestasi 

kognitif. Dicapainya koordinasi tangan dan mata pada bayi, 

misalnya esensial bagi terbentuknya skema tindakan bayi itu 

sendiri. “Meraih, menangkap, menarik”. Meskipun 

kematangan suatu kondisi yang penting bagi perkembangan 

kognitif, kejadian–kejadian tertentu itu tidak ditentukan 

sebelumnya. Perkembangan berlangsung dengan kecepatan 

yang berlainan, bergantung pada sifat kontak dengan 

lingkungan dan kegiatan si belajar sendiri. 
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c. Lingkungan Sosial 
 

Termasuk penanaman bahasa dan pendidikan pentingnya 

lingkungan sosial adalah bahwa pengalaman seperti itu, 

seperti halnya pengalaman fisik dapat mengacu atau 

menghambat perkembangan struktur kognitif (Inhelder, 

Sinclair, & Bovet, 1974). 
 
d. Equlibrasi 

 
Proses pengaturan bukannya “penambah” pada ketiga faktor 

yang lain. Alih-alih ekuilibrasi interaksi spesifisk dari 

individu dengan lingkungan maupun pengalaman fisik, 

pengalaman sosial, dan perkembangan jasmani. Ekuilibrasi 

menyebabkan perkembangan kognitif berjalan secara 

terpadu dan tersusun dengan baik. 
 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 

perkembangan kognitif pada anak. Hal tersebut tidak dapat 

diabaikan oleh orang tua serta guru. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kognitif dapat menjadi dasar 

untuk mengetahui sebab dimana terdapat anak yang memiliki 

perkembangan yang cepat ataupun lambat. 
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B. EVALUASI ASPEK KOGNITIF 
 

1. Pengertian Penilaian Anak Usia Dini Secara Umum 

Asesmen adalah proses pengamatan, pencatatan dan 
 

pendokumentasian kinerja dan karya anak, keterampilan sikap 

dan unjuk kinerja yang dapat dilihat. Asesmen adalah proses 

pengumpulan informasi tentang seorang yang akan digunakan 

anak tersebut. Menurut Brewer (dikutip dari 

Patmonodewo,1995) penilaian adalah penggunaan sistem 

evaluasi yang bersifat komprehensif (menyeluruh) untuk 

menentukan kualitas dari suatu program atau kemajuan dari 

seorang anak meliputi perkembangan sosial, emosional, fisik 

motorik, dan perkembangan intelektualnya. Penilaian yang 

dilakukan terhadap program pendidikan meliputi keberhasilan 

anak, keberhasilan guru serta kepuasan orang tua anak terhadap 

hasil yang telah dicapai. 
 

Penilaian tidak dapat memperbaiki kualitas anak 

maupun program, kecuali penilaian tersebut dimanfaatkan dan 

dipergunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan 

dalam menyusun kurikulum. Penilaian dapat bersifat formal 

dan informal dan penilaian biasanya menggambarkan suatu 

proses. Pada modul ini istilah penilaian dan evaluasi digunakan 

sebagai arti yang sama (Suharsimi, 2003). 

 

Terdapat tiga pendekatan metode asesmen yang biasa 

digunakan dalam pendidikan anak usia dini, yaitu 
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pengetasan terstandarisasi tradisional, teacherrating dan sampel 

karya anak, serta pengukuran dan penilaian berbasis pada 

kurikulum. Pendekatan tes terstandarisasi memiliki kelebihan 

yaitu mampu mengidentifikasi perkembangan anak disbanding 

dengan sebayanya, terutama bagi anak-anak yang beresiko, 

serta mampu mengecek akuntabilitas dari program dari 

pendidik. Kelemahan tes terstandarisasi adalah tidak banyak 

menyediakan informasi yang dapat digunakan oeh pendidik 

untuk meningkatkan efektivitas intervensi, serta memberi 

stigma pada anak melalui label yang diberikan sebagai hasil 

tersebut. Sebagai respon terhadap kelemahan dari tes 

terstandarisasi untuk anak usia denim muncullah pendekatan 

alternatif yang disebut dengan authentic assessment, yaitu 

asesmen yang menekankan pentingnya menggunakan orang 

dewasa yang telah dikenal untuk mengukur keterampilan anak 

ketika sedang berperilaku secara fungsional dengan stimulasi 

yang familiar dalam seting yang alami. 

 
 

Untuk memastikan bahwa aktivitas asesmen 

memperbaiki hasil yang diinginkan pada anak, terdapat lima 

prinsip yang perlu diperhatikan . Pertama pengukuran harus 

dibatasi hanya pada variavel yang dianggap dapat berubah 

dengan pemberi intervensi. Kedua, asesmen harus berpotensi 

menyediakan informasi yang tak terduga atau unik. Ketiga 

target utama dari aktivitas asesmen seharusnya 
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adalah hasil untuk setiap anak daripada metode pengajaran atau 

kurikulum. Keempat, asesmen harus dilakukan dalam frekuensi 

yang memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan metode 

intervensi mereka sesuai dengan kebutuhan. Kelima, hasil 

asesmen harus dipresentasikan kepada rekan sejawat 

professional. Pada akhirnya, berbagai asesmen yang dilakukan 

akan bermanfaat jika ada tindak lanjut dari informasi yang 

diperoleh, seperti pengembangan dan modifikasi intervensi agar 

sesuai dengan beragam kebutuhan dari anak-anak dalam 

pendidikan usia dini . 
 

Prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam 

penetapan kebijakan dan praktek asesmen terhadap anak usia 

dini atas kesadaran bahwa tidak mudah untuk menilai anak di 

usia tersebut karena pada saat itu terjadi pertumbuhan fisik, 

motorik, dan bahasa yang cepat, episodik, dan sangat 

dipengaruhi oleh dukungan lingkungan seperti pengasuhan 

orang tua. Prinsip-prinsip tersebut adalah asesmen harus 

membawa keuntungan bagi anak; asesmen harus dirancang 

untuk tujuan yang spesifik dan harus ajek, valid, dan adil; 

kebijakan asesmen harus didesain dengan menyadari bahwa 

reliabilitas dan validitas asesmen semakin meningkat seiring 

dengan usia anak; asesmen harus sesuai dengan usia anak baik 

secara konten maupun metode pengumpulan data; asesmen 

harus pakem secara linguistik , dengan menyadari bahwa dalam 

batas 
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tertentu hampir semua asesmen merupakan pengukuran bahasa; 

orang tua harus dihargai sebagai sumber informasi dalam 

asesmen, dan juga sebagai pengguna informasi hasil asesmen. 

 
 

 

2. Jenis-Jenis Evaluasi Penilaian Anak Usia Dini Secara 

Umum 
 

Terdapat beberapa alat penilaian yang dapat digunakan 

dalam penilaian, yaitu sebagai berikut: 
 

a. Lembar pengamatan terstruktur atau daftar periksa 

pengamatan guru. 
 

Berisi sejumlah aspek yang akan diamati dengan beberapa 

kategori penilaian yang dilakukan dengan memberi tanda 

ceklis sesuai dengan apa yang tampak selama pengamatan 

berlangsung. 
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 Tabel 2.1. Lembar Pengamatan Terstruktur 
 

Nama Anak :     
 

Kelompok :     
 

Minggu Ke :     
 

      
 

Hari Aspek  Kategori  Keterangan 
 

Tanggal  S K TP  
 

     
 

Sosial emosional  √   
 

Melamun   √ 
 

Menangis 

√ 

   
 

Mengangu teman √   
 

Berterima kasih  √   
  

 

Catatan :  
S  : Sering  
K : Kadang Kadang 

TP : Tidak Puas 
 
 

b. Catatan Anekdot 
 

Merupakan kumpulan catatan tentang sikap dan perilaku 

anak dalam situasi-situasi tertentu. Kesimpulan catatan 

tersebut meliputi aktivitas anak yang bersifat positif dan 

negatif. Catatan anekdot merupakan catatan singkat 

peristiwa penting yang mengungkapkan perhatian secara 

individu. Anekdot dapat mengkomunikasikan informasi 

sehingga fakta, perasaan dapat lebih terbuka. Pencacatan 

anekdot dapat dilakukan kapan saja dan dapat digunakan 

hampir setiap saat, berupa kata-kata singkat tentang 
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apa yang dilihat dan didengar. Catatan anekdot memiliki 5 

karakteristik, yaitu: 
 

1) Catatan anekdot adalah hasil observasi langsung. 
 

2) Catatan anekdot adalah tepat, akurat, singkat dan 

spesifik tentang suatu peristiwa. 
 

3) Interpretasi mengenai suatu insiden dicatat terpisah 

dengan insiden lainnya. 
 

4) Catatan anekdot meliputi konteks perilaku. 
 

5) Catatan anekdot berfokus pada yang tipikal atau tidak 

biasa untuk anak yang diamati. 

 
 

Tabel 2.2. Catatan Anekdot 
 

Nama anak :  
Umur :  
Jenis kelamin:  
Umur anak : 

 

Hari / tanggal Catatan komentar 
   

   
 
 

Mengetahui Kepala 
 

TK Mengamat 
 

 

Guru Kelompok 
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c. Catatan Harian atau Narasi 
 

Berisi catatan kegiatan harian atau kesan-kesan tentang 

kegiatan kelompok atau perseorangan yang dicatat pada 

akhir kegiatan. Kelemahannya, catatan ini cenderung agak 

subjektif dan sering kali menangkap sebuah kesan atau 

suasana hati yang sekilas. Catatan harian berguna untuk 

menelusuri hal-hal yang berhubungan dengan kesuksesan 

dan kegagalan dari kegiatan-kegiatan di hari tersebut. 

 
 
 
 

Tabel 2.3. Catatan Harian 
 

 

Kelompok :  
Pengamat/guru :  
 

Hari/tanggal Catatan 
 
 
 
 
 

 

d. Lembar pemeriksaan kesehatan harian 
 

Lembar pemeriksaan ini digunakan setiap pagi ketika 

anak-anak memasuki ruangan kelas. Guru mencatat 

keadaan kesehatan mereka, terutama yang berhubungan 

dengan penyakit yang sering diderita oleh anak, seperti 

pilek, batuk, gatal-gatal dan muka berair. 
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Tabel 2.4. Lembar Pemeriksaan Kesehatan Harian 
 

 

Hari/tanggal : 
 

Pengamat : 
 

No Nama anak Kondisi Kesehatan Keterangan 
    

    
 
 

e.  Lembar catatan dan frekuensi waktu. 
 

Teknik ini membantu guru untuk mengetauhi berapa kali 

sebuah perilaku yang muncul. Sebuah perhitungan 

dilakukan untuk waktu yang di tentukan, misalnya berapa 

kali anak memukul temanya pada hari ini atau untuk 

mencatat gambaran lamanya sebuah perilaku berlangsung. 

Misalnya hari ini Akmal memukul temanya sebanyak tiga 

kali. 
 

f. Portofolio 
 

Berupa koleksi sejumlah kegiatan dilakukan oleh seorang 

anak. Portofolio merupakan kumpulan karya anak yang 

dapat berupa gambar-gambar, lembar kerja anak, foto atau 

rekaman kaset pembicaraan anak. Portofolio biasanya 

berisi koleksi kegiatan dan tugas secara perorangan yang 

dikumpulkan oleh guru. 
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g. Lembar wawancara dan percakapan 
 

Diperlukan untuk mengetahui pikiran, ide dari seorang 

anak atau sejumlah anak. 

 
 

Adapun tahap kegiatan Penilaian di TK menggunakan 

tiga kegiatan utama yang merupakan rangkaian kerja yang 

dilakukan oleh guru, diantaranya yaitu: 

 

1. Mengamati (observation) 
 

Yaitu proses memperhatikan anak atau sekelompok anak 

ketika melakukan suatu kegiatan bermain dan belajar. 

 

2. Mencatat (recording) 
 

Yaitu proses mendokumentasikan (mengumpulkan 

catatan) tentang kegiatan atau dalam suatu kegiatan 

tertentu yang teramati dengan baik. Baik bersifat negatif 

maupun yang bersifat negatif. 
 
3. Melaporkan (reporting) 

 
Yaitu proses pengambilan keputusan sebagai hasil 

pengamatan dan pencatatan yang terdahulu, untuk 

selnajutnya diinformasikan kepada orang tua dalam bentuk 

laporan, baik laporan tertulis maupun tulisan. 
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3. Pemilihan Evaluasi Penilaian Aspek Kognitif 
 

Bagaimana anak-anak kita telah melaju dalam 

menyusun pengetahuan mereka sendiri? Mereka harus telah 

membangun representasi mental dari objek: cara-cara 

membedakan benda-benda berdasarkan penampilannya atau 

berdasarkan suara atau sentuhannya, cara-cara menjelaskan 

bagaimana benda-benda serupa sebagai bagian urutan atau 

rangkaian. Ini semua merupakan pola atau konsep yang 

dibentuk otak dalam menata data yang masuk. Kita harus 

menilai tiap anak dengan mengamati kemampuan mereka untuk 

mencapai perkembangan kognitifnya: A. Memilah Objek 

Berdasarkan Bentuk Warna 

1. Bentuk 
 

Anak-anak mengidentitifikasi dan mengelompokkan 

objek berdasarkan bentuk mereka. Charlesworth dan 

Lind (2007) menyebutkan: “Bentuk geometri dua 

dimensi dasar meliputi lingkaran, segitiga, segi empat, 

dan persegi. 
 

Adapun dengan cara lain yaitu: 
 

a) Mulai dengan Satu Bentuk Satu Waktu. 
 

b) Beri Anak Cukup Waktu Mengeksplorasi. 
 

c) Minta Anak-anak Membuat Lingkaran Mereka 

Sendiri. 
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2. Warna 
 

Cara lain otak mengelompokkan benda-benda adalah 

berdasarkan warna. Penelitian menunjukkan bahwa bayi 

usia 4 hingga 6 bulan mulai membedakan warna. 

Sebagian besar anak mengenali merah, hijau, kuning, dan 

biru bersama dengan hitam dan putih dahulu sebelum 

mereka mengenali warna sekunder seperti violet, pink, 

dan coklat (Richardson, Goodman, Hartman & LePique, 

1980). Anak-anak mengembangkan persepsi warna 

mereka segera setelah pengenalan bentuk, meskipun 

mereka sepertinya membahas warna dahulu. 

 
 

Adapun cara lain yaitu: 
 

a) Biarkan Anak-anak Membaurkan Warna. 
 

b) Gunting atau Sobek Kertas Warna. 
 

c) Mainkan Permainan Konsep. 
 

 

B. Mengelompokkan Objek Berdasarkan Ukuran 
 

Anak mengembangkan konstansi ukuran, kemampuan 

menganggap ukuran objek itu konstan terlepas dekat atau 

jauh. Saat mereka di prasekolah, anak-anak harus bisa 

membandingkan objek yang terlihat sama tetapi berukuran 

berbeda. Berbagai ukuran ini sering kali dipandang sebagai 

pertentangan: besar-kecil, agung-cilik, 
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tinggi-pendek, jauh-singkat, lebar-sempit, tebal-tipis, dan 

dalam-dangkal. 

 
 

C. Menempatkan Objek Dalam Urutan Atau Rangkaian 

Menata balok, kotak, dan cincin berpijak pada prinsip 

serupa mengatur benda dalam rangkaian, biasanya dari 

terbesar ke terkecil. Bahkan batita segera belajar untuk tidak 

menaruh cincin terkecil di kolom penyusun. 

 
 

D. Mengenali dan Membuat Pola 
 

Pola mengitari anak-anak jadwal harian berlangsung dalam 

pola. Chorus lagu atau kata-kata rima tali lompat 

merupakan pola. Anak-anak senang terlibat dalam pola 

tepuk tangan. Beberapa pola mengikuti urutan berulang dari 

peraturan buku seperti desain di wallpaper atau ubin. 

Sebagian besar anak secara intuitif mengenali pola begitu 

konsep ditunjukkan. 
 

Adapun dengan cara lain yaitu: 
 

1) Minta Anak-anak Jadi sebuah Pola. 
 

2) Bangun Konstruksi Balok dalam Satu Pola. 
 

3) Melukis Pola di Esel. 
 

4) Temukan Pola Rambut. 
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E. Menghitung Sambil Menghafal Hingga 20 Anak-anak harus 

bisa menempatkan objek dalam satu rangkaian dan 

memahami bahwa objek itu lebih atau kurang dari objek 

lain. Bagi anak-anak yang bisa menghitung hingga 10 atau 

20, tetapi tidak punya pemahaman benar tentang angka atau 

apa artinya menghitung itu, coba minta mereka menghitung 

hingga 7 atau 13. Anak-anak harus melambat dan 

memikirkan yang mereka lakukan. Mereka mungkin tidak 

bisa berhenti di satu angka selain dari 10 dan 20 awalnya. 

Adapun dengan cara lain yaitu: 

 
 

1) Senandungkan atau Mainkan Rima Tali Lompat. 
 

2) Nyanyikan Lagu yang Melibatkan Angka. 
 

 

F. Menampilkan Korespondensi 1 Lawan 1 dengan Angka-

Angka 
 

Anak-anak mungkin bisa menghitung sebarisan 10 atau 

bahkan 20 anak dan mungkin masih belum bisa memilih 

empat anak dari mereka. Beri mereka latihan. Begitu 

mereka bisa menghitung hingga 10 objek menaik, anak-

anak bisa berlatih memilih sejumlah benda, seperti tiga 

boneka, lima balok, atau tujuh domino. 
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G. Menggunakan Tanda, Simbol Gambar, dan Simbol Angka 

untuk Dicatat 
 

Gunakan simbol angka, stik, atau simbol gambar untuk 

angka juga. Letakkan tanda di tiap wilayah kegiatan dengan 

jumlah tertentu sosok stik atau simbol gambar cabutan 

untuk mewakili jumlah anak yang diperbolehkan di wilayah 

dalam satu waktu. Tempelkan sejumlah pengait di tembok 

dengan tanda di situ untuk digunakan di tiap wilayah. 

Adapun dengan cara lain yaitu: 

 

1) Minta Anak-anak Menghitung Satu Sama Lain 
 

2) Sediakan Banyak Materiel Hitung 
 

3) Lakukan Jalan Berhitung Ikuti-Pemimpin 
 

4) Minta Anak-anak Mengatur Meja 
 

 

H. Menyelesaikan Soal Masalah Dengan Benda Konkret 
 

1) Jenis Pelogikaan 
 

Pelogikaan induktif didasarkan pada persepsi 

regularitas. Anak-anak menggunakannya saat mereka 

mencari pola atau mencari sesuatu yang jadi kesamaan 

beberapa benda. Kesimpulan mereka mungkin akurat 

saat diterapkan ke contoh spesifik, tetapi mungkin tidak 

sesuai bagi semua situasi. Pelogikaan deduktif, di sisi 

lain, didasarkan pada kesimpulan yang dibuat dari 

informasi yang 
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dikumpulkan selama periode waktu tertentu (Shaw & 

Blake, 1998). 
 

Adapun dengan cara lain yaitu: 
 

a) Mainkan Permainan Menebak Sederhana dalam 

Kelompok Kecil. 
 

b) Mainkan   Permainan   Selesaikan   Masalah 
 

Sederhana dalam Kelompok Kecil. 
 

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan 

mental (otak). Aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan 

berfikir termasuk di dalamnya kemampuan memahami, 

menghafal, mengaplikasi, menganalisis, mensistesis dan 

kemampuan mengevaluasi. Cakupan yang diukur dalam ranah 

Kognitif adalah: Ingatan (C1), Pemahaman (C2), Penerapan 

(C3), Analisis (C4), Sintesis (C5), dan Evaluasi (C6). 

Contohnya siswa dibina kompetensinya menyangkut 

kemampuan melukis jaring-jaring kubus. Namun, untuk dapat 

melukis jaring-jaring kubus setidaknya diperlukan pengetahuan 

(kognitif) tentang bentuk-bentuk jaring kubus dan cara-cara 

melukis garis-garis tegak lurus. 
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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
 

Lokasi penelitian ini yaitu di TK Negeri Pembina 1, 

TK Negeri Pembina 2, TK Negeri Pembina 3, PAUD Buah 

Hati Bunda dengan waktu penelitian selama 6 bulan, dimulai 

dari proses perencanaan sampai pembuatan hasil penelitian. 

 
 
 
 

3.2. Cara Penentuan Ukuran Sampel 
 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh anak usia dini (Taman Penitipan Anak, Kelompok 

Bermain, TK A, dan TK B) di Kota Pekanbaru. Dengan 

teknik sampling yang digunakan yaitu sampling kuota. 

Menurut Sugiyono (2012) sampling kuota adalah teknik 

untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai 

ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. 

Adapun jumlah sampel penelitian ini adalah sebanyak 290 

orang. 
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Tabel 3.1. Sampel yang akan digunakan pada penelitian ini. 
 

 Kelompok Usia Nama Sekolah  Jumlah 

     Sampel 
     

 5-6 Tahun 1. TK Negeri Pembina 1 40 orang 

  2. TK Negeri Pembina 2 40 orang 

  3. TK Negeri Pembina 3 40 orang 

 4-5 Tahun 1. TK Negeri Pembina 1 40 orang 

  2. TK Negeri Pembina 2 40 orang 

  3. TK Negeri Pembina 3 40 orang 

 3-4 tahun Kelompok Bermain 20 orang 

  Buah Hati Bunda  

 2-3 tahun PAUD Buah Hati Bunda 20 orang 

 0-2 tahun PAUD Buah Hati Bunda 10 orang 
      

    Jumlah 290 orang 
      

 
 

3.3. Jenis dan Sumber Data 
 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer. Data primer adalah data yang didapatkan langsung 

dari responden yang diteliti. Sumber data penelitian ini adalah 

anak didik usia 0-6 tahun pada TPA, KB, TK A, dan TK B 

dari beberapa sekolah yang berlokasi di Kota Pekanbaru. 

 
 
 
 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 
 

Dalam rangka memperoleh data sesuai dengan pokok 

permasalahan yang akan diungkapkan dalam 
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penelitian ini diperlukan alat atau instrumen yang 

mencerminkan keseluruhan indikator yang hendak diukur 

serta telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Instrumen harus 

dirancang secara baik sehingga menghasilkan data empiris 

sebagaimana adanya. 
 

Untuk memperoleh data indikator–indikator 

kecerdasan kognitif dan pembuatan alat ukur kecerdasan 

kognitif anak usia 0-6 tahun maka teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah lembar observasi. Menurut Sutrisno 

(dalam Sugiyono, 2013) mengemukakan bahwa observasi 

merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan 

secara langsung. Observasi dilakukan dengan cara mengamati 

perkembangan kecerdasan kognitif anak usia 0-6 tahun. 

 
 

Berdasarkan skala interval dengan metode Likert, 

skala Likert memiliki lima ketegori alternatif jawaban dan 

memiliki interval skor 1-5, akan tetapi dalam penelitian ini 

untuk dapat menghindari jawaban ragu-ragu maka nilai yang 

ada ditengah dihilangkan sehingga interval nilainya 1-4. 

Untuk jawaban yang mendukung dari tiap butir pertanyaan 

diberi skor tertinggi dan untuk jawaban yang tidak 

mendukung diberi skor terendah (Saifuddin, 2013). 

Kemudian diberi skor nilai 1 jika perkembangan kecerdasan 

kognitif anak Belum Berkembang (BB), diberi skor nilai 2 

jika perkembangan kecerdasan anak Mulai 
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Berkembang (MB), diberi skor nilai 3 jika perkembangan 

kecerdasan kognitif anak Berkembang Sesuai Harapan 

(BSH), dan diberi skor nilai 4 jika perkembangan kecerdasan 

kognitif anak Berkembang Sangat Baik (BSB). 

 
 

3.5. Teknik Analisis Data 
 

1. Analisis Data Awal 
 

a. Analisis kajian literatur. 
 

b. Analisis kajian mahasiswa Pendidikan Anak Usia 

Dini. 
 

c. Analisis kajian guru Pendidikan Anak Usia Dini. 
 

2. Analisis Kesahan Instrumen 
 

a. Pengesahan pakar Bahasa Indonesia. 
 

b. Pengesahan pakar PAUD. 
 

c. Pengesahan pakar Psikologi. 
 

d. Pengesahan pakar instrumen. 
 

e. Validitas dan reliabilitas item secara statistik. Rumus 

yang digunakan untuk menguji reliabilitas alat ukur 

secara keseluruhan menggunakan formula Alpha 

Cronbach dengan formula sebagai berikut: 
 

 r = α =   (N) (δ²- Σδ²ί) 
     

  N-1 δ² 

di mana:  

r = tingkat reliabilitas (α) 

N  = jumlah item 
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δ² = varians skor uji keseluruhan Σδ²ί = 

varians item individu (i) 

 

Untuk mengukur validitas tiap item dan indikator 

digunakan formula dari Pearson. Rumus Pearson: 

 

rxy = NΣXY(ΣX)(ΣY)  
 

√{NΣX²-(ΣX)²}{ N(ΣY²)(ΣY)²}  
 

 

Keterangan: 
 

rxy = koefisien validitas 
 

N = banyaknya subjek 

X = nilai pembanding 

Y = nilai dari instrumen yang akan dicari validitasnya 
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
 
 

A. HASIL PENELITIAN 
 

Berikut ini akan dijelaskan hasil penelitian yang telah 

dilakukan untuk mengidentifikasi indikator kecerdasan kognitif 

anak usia dini serta membuat alat ukur perkembangan kognitif 

anak usia dini usia 0-6 tahun berbasis Web. 

 

1. Prosedur Pembuatan Instrumen Kecerdasan Kognitif 
 

AUD 
 

a. Tahap Pengumpulan Data Instrumen. Mengumpulkan 

indikator-indikator kecerdasan anak usia dini usia 0-6 

tahun melalui: 
 

1) Kajian literatur. 
 

2) Mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini. 
 

3) Guru Pendidikan Anak Usia Dini. 
 

b. Tahap Pembuatan Instrumen. 
 

Mengumpulkan dan membagi indikator-indikator 

kecerdasan kognitif anak usia dini berdasarkan usia. 

Setelah itu membuat klasifikasi pilihan jawaban untuk 

setiap indikator kecerdasan kognitif anak usia dini. 

Kemudian membuat saran-saran 
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pengembangan untuk setiap indikator kecerdasan 

kognitif anak usia dini. 

 
 

c. Tahap Pengesahan Instrumen. 
 

Pada tahap ini, instrumen yang sudah dibuat 

selanjutnya akan diserahkan kepada beberapa pakar 

untuk melihat kevalidan instrumen yang telah dibuat. 

 

1) Pengesahan pakar Bahasa Indonesia (2 orang). 
 

2) Pengesahan pakar PAUD (2 orang). 
 

3) Pengesahan pakar Psikologi (2 orang). 
 

4) Pengesahan pakar instrumen (1 orang). 
 

5) Uji validitas dan reliabilitas instrumen. 
 

 

2. Hasil Instrumen yang valid dan reliabel 
 

Tabel 4.1. Hasil Uji Normalitas Data    
 

 Tests of Normality       
 

 

Kolmogorov-Smirnova
 

 

 Shapiro-Wilk 

 
 

   
 

 

Statistic 

 

df 
 

Sig. 
  

Statistic 

 

df 
 

Sig. 
 

 

      
 

              
 

VAR0000 

.039  290  .200*
 

  

.994  290 

 .29  
 

1 
   

0 
 

 

            
 

              
 

*. This is a lower bound of the true significance. 
 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Gambar 4.1. Plot Histogram  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2. Plot Normal QQ 
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Gambar 4.3. Plot Box and Whisker 
 

 

Tabel 4.2. Instrumen Kecerdasan Kognitif 
 

Anak Usia Dini Usia 0-6 tahun yang Valid dan Reliabel 
 

USIA  INDIKATOR 
   

0-2 1. Secara refleks bayi menghisap benda yang disentuhkan 

bulan  pada bibirnya. 
   

 2. Mengetahui secara visual objek yang diletakkan 16-20 cm 
  di depan matanya. 
   

 3. Melihat pada cahaya. 
   

 4. Mulai mengamati sekelilingnya secara visual. 
   

USIA  INDIKATOR 

2-4 bulan 1. Melihat sekeliling benda-benda di sekitarnya dalam radius 

  180 derajat. 
   

 2. Anak dapat menjaga kontak mata mengikuti objek yang 

  dipindahkan dari batas pandangannya. 
   

 3. Mengenali wajah orang terdekat (ayah/ibu). 
   

 4. Mengenali suara orang terdekat (ayah/ibu). 
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 5. Memperhatikan benda yang ada di hadapannya. 

 

   
 

 6. Memperhatikan benda bergerak atau suara mainan yang 
 

  menggantung di atas tempat tidur. 
 

   
 

 7. Meningkatkan/mengurangi aktivitas seiring dengan ada 
 

  atau tidaknya benda yang diperlihatkan orang dewasa. 
 

   
 

 8. Mengikuti isyarat tubuh dari orang dewasa. 
 

   
 

 9. Meniru perilaku yang sudah dapat ditiru. 
 

   
 

 10. Bisa benar-benar seperti terlibat percakapan dengan orang 
 

  lain. 
 

   
 

USIA  INDIKATOR 
 

   
 

4-6 bulan 1. Mencari  dengan  pandangannya  ketika  suatu  benda 
 

  menghilang. 
 

   
 

 2. Membedakan antara orang asing dengan orang tua atau 
 

  orang yang dikenalnya. 
 

   
 

 3. Mulai   memperlihatkan   perilaku   mengulang   yaitu 
 

  mengulang prosedur untuk mendapatkan dampak yang 
 

  sama dari suatu benda atau mainan. 
 

   
 

 4. Bermain dengan tangan, kaki, jari atau lidahnya sendiri. 
 

   
 

 5. Mengulurkan  kedua  tangannya  untuk  meminta  misal 
 

  digendong, dipangku, dipeluk. 
 

   
 

 6. Menemukan benda yang disembunyikan sebagian. 
 

   
 

 7. Meraih benda-benda yang terdekat 
 

   
 

 8. Mendengarkan suara-suara di sekitarnya ingin tahu lebih 
 

  dalam  dengan  benda  yang  dipegangnya  (misal:  cara 
 

  membongkar, membanting, dll). 
 

   
 

USIA  INDIKATOR 
 

6-9 1. Mengamati berbagai benda yang bergerak. 
 

bulan 
  

 

2. Menarik  benda  yang  dipegang  dengan  tangannya,  

 
 

  misalnya menarik kain. 
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 3. Menemukan benda yang disembunyikan di balik layar. 
 

   
 

 4. Menggerak-gerakkan mainan/boneka. 
 

   
 

 5. Menunjukkan tanda awal memecahkan masalah. 
 

   
 

 6. Mengikuti arah dari suatu benda yang menjauh dari 
 

  pandangannya. 
 

   
 

 7. Menyelidiki  suatu  benda  dengan  pandangan  dan 
 

  perabaannya. 
 

   
 

 8. Menyentuh tangan orang dewasa atau mainan sebagai 
 

  sikap  respons  sepintas  pada  orang  dewasa  yang 
 

  menggerak-gerakkan mainan tersebut. 
 

   
 

 9. Mengamati benda yang dipegang kemudian dijatuhkan. 
 

   
 

 10. Menjatuhkan benda yang dipegang secara berulang (bola). 
 

   
 

 11. Berpaling ke arah sumber suara ketika dipanggil. 
 

   
 

USIA  INDIKATOR 
 

   
 

9-12 1. Memahami perintah sederhana. 
 

bulan 
  

 

2. Menggunakan beberapa bentuk gerakan lokomotor untuk  

 
 

  mencapai objek yang tidak dapat diraihnya. 
 

   
 

 3. Menirukan isyarat yang kompleks. 
 

   
 

 4. Menjatuhkan atau melempar suatu benda dengan diikuti 
 

  pandangan mata. 
 

   
 

 5. Mulai  memperlihatkan  pengertian  tentang  hubungan 
 

  benda dan kejadian. 
 

   
 

 6. Memberi reaksi menoleh saat namanya dipanggil. 
 

   
 

 7. Mencoba membuka atau menutup gelas/cangkir. 
 

   
 

USIA  INDIKATOR 
 

  
 

12-18 1.  Menyebutkan beberapa nama benda, jenis makanan. 
 

bulan   
 

   
 

 2. Menanyakan nama benda yang belum dikenal. 
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 3. Mengenal beberapa warna dasar (merah, biru, kuning). 

   
 4. Menyebutkan  nama  sendiri  dan  orang-orang  yang 
  dikenal. 
   

 5. Melihat pada tempat yang tepat pada mainan atau benda 
  yang ada dalam jangkauan pandangannya. 
   

 6. Mampu menarik mainan di atas lantai menggunakan tali. 

   
 7. Mengikuti satu perintah. 
   

 8. Menirukan isyarat-isyarat yang baru. 
   

 9. Menemukan benda yang disembunyikan pada salah satu 
  dari 2 layar. 
   

 10. Meletakkan  benda  pada  cangkir  dan  menumpahkan 

  benda tersebut dari cangkir. 
   

 11. Membedakan ukuran benda (besar-kecil). 
   

 12. Membedakan penampilan yang rapi atau tidak. 
   

 13. Merangkai puzzle sederhana. 
   

 14. Menyebutkan bilangan tanpa menggunakan jari dari 1–10 
  tetapi masih suka ada yang terlewat. 
   

USIA  INDIKATOR 

12-24 1. Membuka dan memindahkan benda pada kotak kecil. 

bulan   
   

 2. Menirukan tindakan berpura-pura dengan benda. 
   

 3. Menandai ketidakhadiran seseorang yang dikenalnya. 

   
 4. Menempatkan  kepingan  bentuk  lingkaran  dan  bujur 

  sangkar pada cetakannya. 
   

 5. Mempergunakan   alat   permainan   dengan   cara 
  memainkannya tidak beraturan, seperti balok dipukul- 
  pukul. 
   

 6. Memahami gambar wajah orang. 
   

 7. Memahami milik sendiri dan orang lain seperti milik 
  saya, milik kamu. 
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8. Menyebutkan berbagai nama makanan dan rasanya misal 

garam asin gula manis. 
 

9. Menyusun balok dari besar ke kecil atau sebaliknya. 
 
 

10. Mengetahui akibat dari suatu perlakuannya (misalnya 

menarik telapak meja akan menjatuhkan barang-barang di 

atasnya).  
11. Menyusun puzzle. 

 
12. Menyebutkan angka satu sampai lima dengan menggunakan 

jari. 
 

USIA INDIKATOR 
   

2-3 Tahun   1. Memahami permainan simbolis. 
  

 2. Memahami 2 kata depan. 
  

 3. Menghitung 2 benda. 
  

 4. Mengingat tempat mainan diletakkan. 
  

 5. Memahami konsep dasar besar. 
  

 6. Memperlihatkan  ketertarikan  dan  ingin  tahu  pada 

  sekitarnya  dengan  membongkar  sesuatu,  mengamati 

  kotak dan bertanya mengapa. 
  

 7. Melihat dan menyentuh benda yang ditunjukkan oleh 

  orang lain. 
  

 8. Meniru cara pemecahan orang dewasa atau teman. 
  

 9. Konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu tanpa bantuan 

  orangtua. 
  

 10. Mengeksplorasi sebab dan akibat. 
  

 11. Mengikuti kebiasaan sehari-hari (mandi, makan, pergi ke 

  sekolah). 

  
 12. Menyebutkan bagian-bagian suatu gambar seperti gambar 

  wajah orang, mobil, binatang, dsb. 
  

 13. Mengenal bagian tubuh (lima bagian). 
  

 14. Mengetahui konsep satu ketika diminta satu. 
  

 15. Memasangkan satu warna yang sama. 
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 16. Menirukan membuat kereta dari 5 balok yang disusun 

  berjajar di atas meja. 
   

 17. Memahami konsep ukuran besar, kecil, panjang, pendek. 

   
 18. Mengenal tiga macam bentuk. 
   

 19. Mulai mengenal pola. 

   
 20. Memahami simbol angka dan maknanya. 
   

 21. Meniru perilaku orang lain dalam menggunakan barang. 

   
 22. Memberikan nama atas karya yang dibuat. 
   

 23. Melakukan  aktivitas  seperti  kondisi  nyata  (misal: 
  memegang gagang telepon). 
   

 24. Memperlihatkan rasa ingin tahu pada benda-benda di 

  sekelilingnya dengan bertanya mengapa? begaimana cara 

  benda ini bekerja? benda ini berasal dari mana? dan 

  benda ini dibuat dari apa? 

   

USIA  INDIKATOR 
   

3-4 1. Menyebutkan kembali benda-benda yang dikenalnya. 

Tahun   
   

 2. Hapal berhitung 1-3. 
   

 3. Menunjukkan perbedaan 2 objek yang serupa tapi tidak 

  sama. 

 4. Mengelompokkan benda-benda dengan kategori tertentu. 

   
 5. Menyortir kumpulan kubus dari 2 warna yang berbeda. 

   
 6. Menyusun gambar pada loto dan puzzle. 
   

 7. Memahami 3 jenis kata depan. 
   

 8. Menghitung 3 buah benda. 
   

 9. Memasangkan 2 warna. 
   

 10. Mengetahui jenis kelaminnya sendiri. 
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 11. Paham bila ada bagian yang hilang dari suatu pola gambar 

  seperti pada gambar wajah orang matanya tidak ada, 

  mobil bannya copot, dsb. 
   

 12. Menyebutkan berbagai nama makanan dan rasanya. 
   

 13. Menyebutkan berbagai macam kegunaan dari benda. 

   
 14. Memahami persamaan antara dua benda. 
   

 15. Memahami perbedaan antara dua hal dari jenis yang sama 
  seperti membedakan antara buah rambutan dan pisang, 
  perbedaan antara ayam dan kucing. 

   
 16. Mengerjakan tugas sampai selesai. 
   

 17. Menjawab apa yang akan terjadi selanjutnya dari berbagai 

  kemungkinan. 
   

 18. Menyebutkan bilangan 1-10. 
   

 19. Mengenal beberapa huruf atau abjad tertentu dari A-Z 
  yang pernah dilihatnya. 
   

 20. Menempatkan benda dalam urutan ukuran paling kecil 
  sampai urutan ukuran paling besar. 
   

 21. Mulai mengikuti pola tepuk tangan. 
   

 22. Mengenal konsep banyak dan sedikit. 
   

 23. Mengenali alasan mengapa ada sesuatu yang tidak masuk 

  dalam kelompok tertentu. 
   

 24. Menjelaskan model atau karya yang dibuatnya. 
   

 25. Menyebutkan peran dan tugasnya. 
   

 26. Menggambar atau membentuk sesuatu konstruksi yang 
  mendeskripsikan sesuatu yang spesifik. 
   

 27. Melakukan aktivitas bersama teman dengan terencana. 

   
USIA  INDIKATOR 

   

4-5 1. Mengenal  benda  berdasarkan  fungsi  (pisau  untuk 

Tahun  memotong, pensil untuk menulis). 
   

 2. Menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik 
  (kursi sebagai mobil). 
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 3. Mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari 

  (gerimis, hujan, gelap, terang, temaram, dsb). 

   
 4. Mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri yang 
  terkait dengan berbagai pemecahan masalah. 

   
 5. Mengamati benda dan gejala dengan rasa ingin tahu. 

   
 6. Mengenal  pola  kegiatan  dan  menyadari  pentingnya 
  waktu. 
   

 7. Memahami posisi atau kedudukan dalam keluarga, ruang, 

  lingkungan sosial, (misal: sebagai peserta didik, anak, atau 

  teman). 
   

 8. Mengklasifikasi benda berdasarkan fungsi bentuk atau 
  warna atau ukuran. 
   

 9. Mengenal gejala sebab akibat yang terkait dengan dirinya. 

   
 10. Mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama 
  atau  kelompok  yang  sejenis  atau  kelompok  yang 

  berpasangan dengan 2 variasi. 
   

 11. Mengenal pola dan mengulanginya. 
   

 12. Mengurutkan benda berdasarkan 5 seriasi ukuran atau 

  warna. 
   

 13. Membilang banyak benda satu sampai sepuluh. 
   

 14. Mengenal konsep bilangan. 
   

 15. Mengenal lambang bilangan. 
   

 16. Mengenal lambang huruf. 
   

USIA  INDIKATOR 

5-6 1. Menunjukkan  aktivitas  yang  bersifat  eksploratif  dan 

Tahun  menyelidiki  (seperti  apa  yang  terjadi  ketika  air 

  ditumpahkan). 
   

 2. Memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari- 
  hari dengan cara yang fleksibel dan diterima sosial. 
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3. Menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks 

yang baru. 
 

4. Menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah 

(ide, gagasan di luar kebiasaan). 
 

5. Mengenal perbedaan berdasarkan ukuran “lebih dari’’, 

“kurang dari’’, dan “paling/ter ’’. 
 

6. Menunjukkan inisiatif dalam memilih tema permainan. 

 

7. Menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. 

 

8. Mengenal sebab akibat tentang lingkungannya (angin bertiup 

menyebabkan daun bergerak, air dapat menyebabkan sesuatu 

menjadi basah). 
 

9. Mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan 

ukuran (3 variasi). 
 

10. Mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke dalam 

kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis atau 

kelompok berpasangan yang lebih dari 2 variasi. 
 

 

11. Mengenal pola ABCD-ABCD.  
12. Mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari paling kecil ke 

paling besar atau sebaliknya. 
 

13. Menyebutkan lambang bilangan 1-10.  
14. Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung. 

 

15. Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan. 
 

16. Mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan 

konsonan. 
 

17. Merepresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk 

gambar atau tulisan (ada benda pensil yang diikuti tulisan dan 

gambar pensil). 
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3.  Alat Ukur Kecerdasan Kognitif yang Dihasilkan  
 

USIA 0-2 bulan  
PERTANYAAN BB MB  BSH BSB 

 

         

1.  Secara refleks Anak belum Anak  mulai Anak sudah Anak  
 

bayi mampu mampu  mampu berkembang 
 

menghisap menghisap berespon  menghisap dengan  
 

benda  yang 
  

 

benda yang menghisap benda yang sangat baik  
disentuhkan  

disentuhkan benda yang disentuhkan dalam 
 

 

pada  
 

pada bibirnya disentuhkan, pada bibirnya melakukan 
 

bibirnya.  

secara refleks meskipun secara refleks gerakan 
 

 

  
 

 maupun harus  sesuai dengan refleks  
 

 dalam  beberapa kali harapan. menghisap 
 

 beberapa kali benda    benda yang 
 

 sentuhan. tersebut    disentuhkan 
 

   diarahkan   pada bibirnya 
 

   pada    dengan cepat 
 

   bibirnya.    dan tepat. 
 

          

Saran: Ibu selalu memberikan sentuhan lembut di daerah sekitar mulutnya dengan 

menggunakan jari, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum melakukannya. Anak usia 

0-2 bulan masih memasuki fase oral, fase oral ialah sistem gerak otot yang mencakup area 

rongga mulut, termasuk rahang, gigi, lidah, langit-langit, bibir dan pipi. 

 
2.  Mengetahui Anak belum Anak sudah Anak secara Anak  

 

secara  visual mampu  mulai bisa spontan langsung 
 

objek yang mengetahui mengetahui melihat objek bereaksi  

diletakkan 16- 
 

secara visual secara visual yang  dengan  

20   cm di  
 

objek yang objek yang diletakkan melihat,  

depan  
 

 

diletakkan diletakkan 16-20 cm  di menggerak- 
 

matanya.  
 

 

16-20  cm  di 16-20  cm  di depan 
 

kan kepala, 
 

   
 

  depan  depan  matanya mengubah 
 

  matanya matanya tanpa  posisi  
 

  meskipun dengan  bantuan tubuhnya  ke 
 

  sudah  melihat stimulasi dari arah benda 
 

  diberikan secara sekilas ibunya. yang  
 

  stimulus oleh ke arah   diletakkan 
 

  ibunya.  benda    16-20  cm  di 
 

    tersebut   depan  
 

    dengan    matanya. 
 

    bantuan     
 

    stimulasi dari     
 

    ibunya.     
  

Saran: Anak diberikan stimulasi berupa mainan yang menarik dan mainan yang  
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warna warni (merah, hijau, kuning, dll). Stimulasi visual ini bertujuan untuk 

mengembangkan indera penglihatannya. 

3.  Melihat  pada Anak tidak Anak Anak Anak melihat 
 

cahaya. menunjukkan kadang- spontan kea rah 
 

 reaksi apapun kadang melihat kea cahaya  

 

rah cahaya 
 

 terhadap melihat ke dengan  

 

walaupun  

 
cahaya di arah cahaya menggerak-  

 tanpa  

 

sekitarnya, ketika kan kepala, 
 

 distimulasi  

 

meskipun distimulasi mengubah 
 

 oleh ibunya. 
 

 sudah oleh ibunya.  posisi 
 

 distimulasi   tubuhnya. 
 

 oleh ibunya.    
 

      

Saran: Ibu memberikan stimulasi dengan benda-benda yang bergerak ataupun yang  
dapat bercahaya, misalnya senter. Caranya dengan menggerakkan sumber cahaya ke kiri 

dan ke kanan atau gerakkan secara perlahan agar bayi mengikuti gerak sumber cahaya. 

 

4.  Mulai Anak belum Anak mulai Anak Anak 
 

mengamati memberikan mampu mengamati berkembang 
 

sekelilingnya respon mengamati lingkungan sangat baik  

secara visual. sekelilingnya 
 

terhadap sekitarnya dalam  

 

secara visual  

 
lingkungan secara visual mengamati  

 dengan  

 

sekelilingnya tanpa diberi sekelilingnya 
 

 diberikan  

 

meskipun rangsangan. secara visual. 
 

 stimulus oleh 
 

 telah orangtua.  Arah mata 
 

 distimulasi   dan tubuhnya 
 

 oleh   mulai 
 

 orangtua.   mengikuti 
 

    gerak yang 
 

    diamati. 
 

     
  

Saran: Pada usia ini ketajaman visual bayi sudah meningkat. Bayi bahkan akan melihat 

jika ada orang yang memeluk dan menatapnya dengan penuh kasih sayang.  
USIA 2-4 bulan  

PERTANYAAN BB MB BSH BSB 
 

     
 

5.  Melihat Anak belum Anak sudah Anak sudah Anak sudah 
 

sekeliling memiliki mulai bisa melihat sangat baik 
 

benda-benda kemampuan menunjukkan objek benda dalam  

di  sekitarnya 
 

untuk perkembanga yang melihat  

dalam  radius  

melihat nnya dalam dipindahkan benda-benda  

180 derajat.  

sekeliling melihat objek dari arah kiri di sekitarnya 
 

 
 

 benda-benda benda yang ke kanan atau yang 
 

 yang ada di dipindahkan sebaliknya dipindahkan 
 

 sekitarnya dari arah kiri dengan dari arah kiri 
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 dalam radius ke kanan radius radius ke kanan 

 180 dengan 180 derajat atau 

 derajat/hany radius tanpa adanya sebaliknya 

 a masih fokus pandang 90 stimulasi. dalam radius 

 melihat pada derajat,  180 derajat 

 benda yang dengan  dengan jarak 

 berada lurus adanya  satu meter 

 di stimulasi.  dengan 

 hadapannya   sangat cepat. 

 saja.    
     

Saran: Sebaiknya orang tua lebih sering untuk mengenalkan pada anak benda-benda yang 

ada di sekitarnya agar penglihatan anak terlatih dan bisa berkembang sesuai harapan. 

 

6.  Anak dapat Anak belum Anak sudah Anak Anak bisa 
 

menjaga  mampu  mulai bisa mengikuti menjaga 
 

kontak mata mengikuti mengikuti dengan kontak mata  
mengikuti 

 

pandangan- benda yang pandangan dan  
 

objek yang 
 

 

nya pada dipindahkan matanya mengikuti  

dipindahkan  

suatu objek dari jarak letak   objek arah benda 
 

dari batas 
 

pandangan- ketika objek pandangan- yang yang  
 

nya.  dipindahkan nya namun dipindahkan. dipindahkan 
 

  dari  hanya   dari batas 
 

  pandangan- sebentar.  pandanganny 
 

  nya.     a secara cepat 
 

       dan refleks. 
 

         
 

Saran: Orang tua mengajak anak untuk bermain dengan mainan yang mengeluarkan bunyi 

dan berwarna. 

7.  Mengenali Anak belum Anak sudah Anak sudah Anak sudah 
 

wajah  orang bisa  mulai bisa mampu  bisa  
 

terdekat mengenali mengenal mengenali mengenali  

(ayah/ibu). 
 

wajah orang ayah/ibunya wajah ayah wajah  
 

  
 

 tuanya  meskipun ibunya  ayah/ibunya 
 

 (ayah/ibu). dalam  dengan baik. dengan baik 
 

   beberapa   dan  mampu 
 

   waktu anak   mengenali 
 

   masih    orang lain 
 

   menganggap   yang bukan 
 

   setiap laki-   ayah ataupun 
 

   laki yang   ibunya,  
 

   mendekati-     
 

   nya sebagai     
 

   ayahnya  dan     
 

   setiap      
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perempuan  
yang  
mendekati-  
nya adalah  
ibunya.  

Saran: Orang tua lebih sering bermain bersama anak/berinteraksi lebih intens kepada  
anak serta mengajak anak untuk berinteraksi dengan anggota keluarga lain seperti kakek, 

nenek, paman, bibi dan lainnya.  
8.  Mengenali Anak belum 

suara   orang bisa untuk 
terdekat mengenali 
(ayah/ibu). suara orang 

 terdekat 
 (ayah/ibu). 

   

 
Anak sudah  
mulai  
mampu  
mengenali  
suara orang  
terdekatnya  
yaitu  
ayah/ibu.  
Meskipun  
dalam  
beberapa  
waktu jika  
anak  
mendengar  
suara laki-  
laki yang 

memanggil-  
nya ia  
bereaksi  
seoalah-olah  
adalah  
ayahnya  dan  
setiap  
medengar  
suara  
perempuan ia  
bereksi  
seolah-olah  
suara ibunya. 

 
Anak sudah 

mampu 

mengenali 

suara orang 

terdekatnya 

(ayah/ibu) . 

 
Anak  
berkembang  
sangat baik  
dalam  
mengenali  
suara orang  
terdekat  
(ayah/ibu)  
dan mulai  
mengenali  
dengan baik  
suara orang  
lain seperti  
suara kakek,  
nenek dan  
kakaknya. 

 

Saran: Orang tua sebaiknya lebih sering mengajak anak untuk berkomunikasi agar anak 

lebih mengenali suara ayah/ibunya. 
 

9.  Memperhatik Anak belum Pencapaian Anak sudah Anak sudah 
an benda yang mampu  perkemba- mampu sangat  

ada di memperhatik ngan anak memperhatik optimal  
hadapannya. an benda perlahan an benda dalam hal 

  yang ada sudah mulai yang berada memperhatik 
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 dihadapanny mengalami dihadapan- an dengan 
 a dan ketika peningkatan, nya   dengan fokus pada 
  salah satunya fokus. benda yang 
  anak sudah  ada  

  mulai   dihadapan- 
  mampu   nya serta 
  memperhatik  ingin tahu 
  an benda  lebih dalam 
  yang ada  dengan 
  dihadapan-  benda yang 
  nya, akan  dilihat dan 
  tetapi   dipegangnya. 
  pandangan-    

  nya tidak    

  fokus ke arah    

  benda.     

Saran: Orang tua dapat memberikan mainan-mainan edukatif yang dapat  
menstimulasi kecerdasan otak anak melalui permainan yang melibatkan berpikir, 

mengamati, melatih kemampuan motorik kasar dan halus. Belajar memegang sesuatu 

dengan benar. Berikan anak alat bermain yang berwarna-warni dan dengan tekstur mainan 

yang bermacam-macam supaya anak tertarik untuk memperhatikan dan mengamati secara 

perlahan tanpa paksaan.  
10. Memperhatik Anak belum anak sudah Anak sudah Meningkat- 

an benda mampu mulai  mampu  nya  

bergerak  atau memperhatik mampu  menunjukkan kemampuan 
suara mainan an atau memperhatik ketertarikan anak dalam 
yang  menunjukkan an benda dan  memperhatik 
menggantung reaksi apa- yang  perhatiannya an benda 
di atas tempat apa terhadap menggantung terhadap bergerak atau 
tidur.  suara, bentuk di atas gerakan, suara mainan 

  dan warna tempat  suara, bentuk yang  

  yang cerah tidurnya dan warna menggantung 
  pada mainan meskipun yang cerah di atas 
  yang  sesekali saja atau suara tempat tidur 
  digantungkan saat benda mainan yang serta anak 
  di atas tersebut  menggantung sudah  

  tempat bersuara atau di atas mampu 
  tidurnya. digerakkan. tempat  mendengar- 
      tidurnya. kan dan 
        membedakan 
        dengan baik 
        keselarasan 
        suara-suara 
        dan  gerakan 
        yang ada 
        disekitarnya. 

Saran: Untuk merangsang pendengaran dan kemampuan anak mengenali gerakan. 
Orangtua dapat memperdengarkan suara musik yang tenang dengan diikuti gerakan-

gerakan yang dapat merangsang anak untuk memperhatikan keselarasan suara dengan 

gerakan. Contoh gerakan sederhana seperti gerakan kepala dan tangan, serta  
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gerakan tepuk tangan mengikuti alunan musik. Melalui musik yang diputar dengan disertai 

gerakan, belaian dan sentuhan, serta ajakan komunikasi seperti menirukan suara musik 

seperti (na na na), anak dapat terus terbiasa dengan adanya suara-suara disekitarnya. 
 

11. Meningkatkan Ketika diajak Ketika diajak Anak sudah Anak sudah 
/mengurangi bermain  dan bermain  dan mulai  menunjukkan 
aktivitas  ditunjukkan ditunjukkan menunjukkan peningkatan 
seiring dengan suatu benda suatu benda peningkatan yang lebih 
ada atau kemudian kemudian dengan selalu dari sekedar 
tidaknya  disembunyik disembunyik menyadari ekspresi 
benda yang an, anak an, anak ada dan wajah ketika 
diperlihatkan belum  mulai  tidaknya sesuatu  ada 
orang dewasa. menyadari menyadari benda yang menjadi tidak 

  dan bahkan bahwa benda ditunjukkan ada saja. 
  tidak bereaksi tersebut  dihadapan- Anak sudah 
  apa-apa hilang akan nya.  mulai  
    tetapi tidak Misalnya saat memberikan 
    selalu  bermain ciluk respon seperti 
    bereaksi baa, anak menangis 
    seperti itu. menunjukkan atau tertawa 
    Hanya pada ekspresi  saat ciluk baa 
    hal/benda berbeda saat atau saat 
    tertentu saja wajah ibunya ditunjukkan 
    atau pada terlihat  dan  

    saat  tertentu dengan saat disembunyik 
    saja.  wajah ibunya an sebuah 
      tidak terlihat. benda. 

Saran: Orang tua dapat mengajak anak bermain yang dapat meningkatkan respon  
anak. Contoh sederhananya adalah ketika ayah atau ibu memperlihatkan sebuah mainan 

yang menggemaskan persis dihadapan anak. Perlihatkan mainan dan sembunyikan 

kembali, setidaknya anak akan menunjukkan respon kegirangan ketika benda tersebut 

diperlihatkan dan akan diam serta mencari-cari ketika benda tersebut disembunyikan. 
 

12. Mengikuti Anak masih Anak sudah Anak mampu Anak sudah 
 

isyarat tubuh sulit  mulai  mengikuti mampu  
 

dari orang mengikuti mampu isyarat tubuh menunjukkan  

dewasa. 
 

orang dewasa 
 

 isyarat tubuh menunjukkan dan  
 

  

dan  sesekali  
 

  
dari orang sikap senang mengikuti  

  mengikutinya  

  

dewasa atau melihat isyarat tubuh 
 

  dengan  

  

tidak 
 

gerakan yang orang dewasa 
 

   percaya diri. 
 

  menunjukkan ditunjukkan  dengan  
 

  reaksi apa- orangtuanya  senang hati 
 

  apa saat akan tetapi  dan gembira, 
 

  orangtuanya masih terlihat  dalam arti 
 

  mencontohka ragu-ragu.  dapat  
 

  n gerakan.    dimengerti 
 

       dengan jelas 
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isyarat yang  
ditunjukkan.  

Saran: Orang tua diminta agar senantiasa membiasakan diri untuk menunjukkan  
isyarat tubuh kepada anak agar anak terbiasa melakukannya. Contohnya mengajak makan 

sambil menggerakkan tangan ke mulut, tepuk tangan, dll. 

13. Meniru  Perkembanga Anak  mulai Anak  sudah Anak bisa 
 

perilaku yang n anak belum menirukan dapat amenirukan 
 

sudah orang mampu sedikit demi menirukan gerakan   

lain. 
 

gerakan 
 

 

 sampai sedikit  perilaku  

   

orang dewasa  

  
menirukan gerakan yang orang dewasa  

  namun hanya  

  

perilaku yang ia  lihat dari dengan 
 

 

  sebagian kecil  
 

  

dapat ditiru. orang 
 

sempurna 
 

   saja. 
 

   dewasa.   dan anak 
 

      juga sudah 
 

      bisa  
 

      melakukan 
 

      gerakan yang 
 

      lainnya. 
 

        
 

Saran:  Sebaiknya orang  tua  dapat memberikan  stimulus kepada  anak dengan  
melakukan gerakan sederhana seperti mengangkat tangan ataupun menggerakan kaki.  
14. Bisa benar- Anak belum Anak mulai Anak mulai Anak mampu 

benar seperti mampu mendengar- berusaha benar-benar 
terlibat  terlibat  kan  dengan menjawab seperti 
percakapan percakapan serius apabila dan bereaksi terlibat 
dengan orang orang lain ada orang tertawa setiap pembicaraan 
lain.  secara benar- dewasa yang diajak dengan orang 

  benar, belum sedang  berkomunika dewasa tanpa 
  mampu berbicara, si dengan harus 
  mengikuti dan mulai orangtua dipancing 
  setiap kata coba  melalui atau  dengan 
  yang  menyebutkan ocehannya. sendirinya 
  diajarkan yang  Hal ini telah seperti 
  orangtua. orangtua menunjukkan sedang   asik 
    sebutkan. kemampuan ikut berbicara 
    Seperti  anak dalam dengan orang 
    mengoceh. berinteraksi. lain. 
         

Saran: Untuk dapat menstimulus anak terlibat percakapan dengan orang lain maka orang 

tua harus sering-sering mengajak anak berbicara. Bisa dimulai dari mengajak tertawa, 

makan, mandi, atau hal sederhana lainnya. Mengajarkan anak menyebutkan bahasa 

sederhana seperti makan, minum, menyebut mama, papa. 
 

USIA 4-6 bulan  
PERTANYAAN BB MB BSH BSB 

     

15. Mencari Anak  belum Anak  sudah Anak  sudah Anak  sudah 
dengan mampu mulai mampu sangat 
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pandangan- mencari mampu  mencari  mampu 
nya ketika suatu benda mencari  benda yang  mencari 
suatu benda yang hilang dengan  hilang   dengan 
menghilang. melalui pandanganny  melalui  pandanganny 

  pandangan- a ketika suatu pandangan-  a ketika suatu 
  nya  benda  nya tanpa  benda  
  meskipun menghilang  bantuan  menghilang 
  sudah  namun masih siapapun.  dengan cepat 
  diarahkan harus     dan tepat. 
  oleh  diarahkan       

  orangtuanya. oleh       

    orangtuanya.       

Saran: Orang tua harus membuat suatu trik yaitu dengan 
memunculkan/memperlihatkan sebuah benda kepada anak, yang dimulai dari benda 

terbesar, seperti bola dengan ukuran besar/sedang dan kemudian menyembunyikan bola 

tersebut dengan cara berskala dan berkali-kali. hal ini dapat melatih penglihatan anak 

dalam menemukan suatu benda yang hilang.  
16. Membedakan Anak belum Anak mulai Anak sudah Selain bisa 

antara orang bisa  bisa  bisa  mengenali 
asing dengan membedakan membedakan membedakan orang tuanya 
orang tua atau antara orang antara orang antara orang dengan baik, 
orang yang asing dengan tuanya  asing dengan anak juga 
dikenalnya. orang  dengan orang orang tuanya sudah  

  tua/orang asing  namun dengan tepat. mengenali 
  terdekatnya. masih terlihat   orang lain 
    ragu-ragu   dengan baik. 
    dan    Misalnya 
    terkadang   sudah  

    masih salah   mengenali 
    mengenali   nenek dan 
    antara ibunya   kakeknya 
    dengan ibu   dengan baik. 
    temannya.     

Saran: Orang tua sesering mungkin harus mengajak anak untuk berbicara, dan 

sekaligus memperkenalkan kepada anak bahwa kita orangtuanya, lalu juga 

memperkenalkan saudara-saudara terdekat dengan cara anak berinteraksi langsung 

dengan orang tersebut (face to face). lakukan dengan berskala. 
17. Mulai  Anak belum Anak sudah Anak sudah Anak sangat 

memperlihatk dapat untuk dapat  dapat dalam dapat mulai 
an perilaku mulai  memperlihat melihatkan memperlihat 
mengulang memperlihat kan perilaku perilaku kanperilaku 
yaitu  kan  perilaku mengulang mengulang mengulang 
mengulang mengulang suatu  suatu  yaitumengula 
prosedur untuk dapat prosedur prosedur ng  prosedur 
untuk  dampak yang untuk untuk  untuk  

mendapatkan sama dari mendapat mendapatkan mendapatkan 
dampak  yang sebuah benda dampak yang dampak yang dampak yang 
sama dari atau mainan sama dari sama dari sama dari 
suatu benda yang ada suatu benda/ sebuah  suatu  

atau mainan. padanya. mainan, benda/main- benda/main- 
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  dengan an, namun an. 
  bantuan tidak   

  orangtua. beraturan dan  

   tidak sering  
   diperlihatkan.  

Saran: Sebagai orang tua kita harus sesering mungkin memberikan anak suatu benda yang 

aman dan dapat dipegang oleh anak tersebut, namun setelah itu ajarkan anak untuk 

melempar/membuang benda yang dipegangnya tadi, lalu suruh anak untuk mengambilnya 

kembali, dengan cara orang tua harus memperagakan terlebih dahulu caranya kepada 

anak. 

18. Bermain  Anak tidak Anak sesekali Ketika tidak Anak telah 
dengan  bereksi apa- terlihat  diberikan terbiasa  
tangan, kaki, apa atau bermain  mainan, anak bermain 
jari atau belum  memainkan cenderung dengan  

lidahnya  mengerti  tangan, kaki, memainkan tangan, kaki, 
sendiri.  bahkan  jari, atau tangan kaki, jari, atau 

  belum pernah lidahnya  jari dan lidahnya 
  terlihat  sendiri.  lidahnya. sendiri.  
  memainkan     Bahkan saat 
  tangannya     kaki  

  seperti      digerakkan 
  mengisap ibu     dan  

  jari,  menarik     mengeluar- 
  kakinya      kan suara 
  ketika      gemerincing 
  dipakaikan     gelang, ia 
  gelang      akan selalu 
  ataupun kaus     mengulangin 
  kaki yang     ya.  

  berbentuk       

  lucu. ataupun       

  sesuatu yang       

  pada        

  dasarnya       

  dapat        

  menarik        

  pandangan       

  anak. Atau       

  tidak  pernah       

  terlihat        

  memainkan       

  tangan, kaki       

  dan lidahnya.        
Saran: Orang tua menstimulasi anak dengan cara memberinya suatu benda seperti 

gelang yang dapat berbunyi pada kaki dan tangan, agar ketika mendengar bunyi 

gelang tersebut anak dapat menggerakkan kaki atau tangannya.  
       

19. Mengulurkan Anak  belum Anak mulai  Anak mampu Anak  sudah 
kedua memahami memahami  mengulurkan cenderung 
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tangannya isyarat  isyarat  keduatangan sering  

untuk mengulurkan mengulurkan nya untuk mengulurkan 
meminta kedua  kedua  minta  tangannya 
misal tangannya tangannya digendong, atau  

digendong, untuk  meminta dipangku dan mengerakan 
dipangku, meminta untuk  dipeluk saat kedua  

dipeluk. seperti  digendong, menangis. tangannya 
 digendong, hanya saat   untuk  

 anak hanya orang tuanya   meminta  
 bisa  terlebih   digendong, 
 menangis dahulu    dipangku, 
 saja  mengulurkan   dan  dipeluk 
 meskipun tangan.   saat  

 orang tua     ayah/ibunya 
 sudah      datang atau 
 menstimulasi     orang  

 dengan      tedekatnya 
 mengulurkan     datang meski 
 tangan      saat tidak 
 kepada anak.     dalam  

       keadaan  

       menangis. 
Saran: Orang tua harus memberikan stimulus kepada anak agar anak juga mau 

menggerakkan tangan/anggota tubuh lain, seperti orang tua menirukan gaya bagaimana 

seseorang meminta untuk di gendong, hal ini dilakukan secara terus-menerus hingga anak 
menjadi terbiasa.  
20. Menemukan Anak belum Anak  mulai Anak sudah Anak sudah 

benda   yang bisa  bisa  bisa  bisa  

disembunyika menemukan menemukan menemukan menemukan 
n sebagian. benda yang benda yang benda yang berbagai 

 disembunyik disembunyik disembunyi- macam 
 an sebagian. an  sebagian kan.  benda yang 
   dengan    disembunyik 
   bantuan atau   an dengan 
   sedikit    sangat baik 
   petunjuk dari   diusianya. 
   orangtua.     

Saran: Anak diberi stimulasi yang lebih terhadap anak, seperti meningkatkan daya 
tarik anak untuk ingin melihat ke arah lain. anak bayi termasuk anak yang mempunyai rasa 

penasaran yang tinggi sehingga nanti anak mampu mencari benda yang tersembunyi dan 

yang disembunyikan. 
21. Meraih Anak  Anak sudah Anak sudah Anak sudah 

benda-benda cenderung mulai terlihat bisa meraih terlihat  

yang terdekat. tidak bereaksi berusaha benda yang terbisa  

 apa-apa  meraih  terdekat, meraih setiap 
 terhadap  benda-benda walaupun benda yang 
 benda yang yang berada belum terlalu berada dekat 
 berada di dekat dari cepat dalam dengan  
 dekatnya. dirinya. Akan meraih tangannya 
   tetapi  benda-benda dan juga 
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  cenderung tertentu. benda yang 
  menyerah  berjarak 
  ketika tidak  cukup jauh 
  mendapatkan  dari dirinya 
  nya dan  dengan 
  masih di  sedikit  
  bantuan   gerakan 
  orang tua  seperti  
  atau orang  membalikkan 
  terdekat.  badan  

     bahkan 
     sampai 
     merangkak. 

Saran: Anak diajak anak bermain dengan benda yang menarik. sehingga ketika kita 

mainkan benda tersebut di dekat sang anak, dia akan tertarik menjangkau benda tersebut. 

 

22. Mendengar- Anak  Ketika  Saat  Anak sudah 
kan suara- bersikap mendengar mendengar- mampu  
suara di biasa saja suara seperti kan suara- mendengar- 
sekitarnya ketika  mainan  atau suara  kan dan 
ingin tahu orangtua tepuk tangan, disekitarnya, membedakan 
lebih dalam membunyi- anak sudah muncul rasa suara-suara 
dengan benda kan kerincing mulai  ingin tahu disekitarnya 
yang  pada  menunjukkan terhadap dengan  

dipegangnya mainannya reaksi atau benda yang sangat baik. 
(misal: cara atau  ekspresi menimbulkan Memiliki rasa 
membongkar, menepukkan sederhana suara dan ingin tahu 
membanting, tangan di diwajahnya. sudah mulai yang tinggi 
dll).  depan  Namun berusaha dengan  

  wajahnya. belum  mendekat  ke benda yang 
  Anak tidak berusaha sumber suara. menimbulkan 
  menunjukkan mendekat   suara  

  reaksi apa- atau meraih   tersebut, 
  apa ketika sumber suara   berusaha 
  dibunyikan     mendekat, 
  sesuatu di     kemudian 
  dekatnya.     meraih dan 
        biasnya ia 
        akan  

        memasukkan 
        benda  

        tersebut ke 
        dalam  

        mulutnya. 
Saran: Orang tua harus selalu menstimulasi anak dengan menggunakan benda yang  

berbunyi, seperti mainan kerincing lalu secara sengaja jatuhkan kerincing tersebut di dekat 

anak. dengan hal tersebut anak akan tertarik kembali untuk menjatuh kan benda tersebut 

sendiri untuk mendengarkan suaranya. 
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USIA 6-9 bulan  
PERTANYAAN BB MB BSH BSB 

 

         

23. Mengamati Anak belum Anak mulai Anak mampu Anak sudah 
 

berbagai mampu  mampu  mengamati mampu  
 

benda   yang mengamati mengamati berbagai mengenali  

bergerak. benda yang 
 

berbagai benda   yang benda yang   

bergerak  

 
benda yang bergerak bergerak  

 tetapi masih  

 

bergerak dengan bahkan sudah 
 

 membutuh-  

   

mengarahkan bisa 
 

 

   kan  bantuan  
 

   kedua orang pandangan- membedakan 
 

   tua.  nya ke benda benda yang 
 

     tersebut. bergerak 
 

      lebih dari 
 

      satu.  
 

        
 

Saran: Orang tua harus melatih dan menstimulasi anak dengan cara membiasakan anak 

melihat benda benda yang bergerak dan bisa mengamati benda yang bergerak sesuai 

dengan tahapan perkembangannya. 

24. Menarik Anak  belum Anak mulai Anak mulai Anak sudah 
 

benda   yang mampu mampu  mampu  mampu  
 

dipegang melakukan menarik menarik menarik  

dengan gerakan benda yang 
 

benda yang dengan baik  
tangannya, menarik dipegang  

dipegang benda-benda  

misalnya menggunaka dengan  
 

 

dengan 
 

ditangannya, 
 

menarik kain. n tangannya. tangannya,  
 

tangannya. bahkan 
 

 

  akan tetapi  
 

  benda    menjangkau 
 

  tersebut tidak   yang  
 

  terjangkau/ti   jaraknya  

  

dak 
   

 

     
lebih jauh    diperoleh,   

 

    

dari 
 

 

  dalam arti    
 

    

tangannya. 
 

  lain    
 

  tarikannya     
 

  selalu lepas.     
 

Saran: Orang tua harus lebih giat untuk membantu dan membiasakan anaknya melakukan 

berulang-ulang. 

25. Menemukan Anak tidak Anak mulai Anak sudah Anak sudah 
 

benda yang mampu  mampu Menemukan mampu  
 

disembunyi- menemukan menemukan benda yang menemukan 
 

kan  di balik benda yang benda yang 
 

benda yang disembunyi-  

layar. 
 

disembunyi, disembunyik  

 
disembunyik kan dibalik  

  meskipun an   dengan  

  

an dengan layar. 
 

 

  sudah   sangat cepat  
   

dibantu. 
  

 

  dibantu atau   dibandingkan 
 

  distimulasi.     dengan anak 
 

        seusianya. 
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Saran: Orang tua selalu melatih anak terus menerus melakukan, mencari dan 

menememukan sesuatu hal yang tersembunyi.  
26. Menggerak-Anak  belum  Anak  mulai  Anak mampu  Anak  sudah 

gerakkan
mampumampumenggerak-mampu 

mainan/bone menggerak- menggerak- gerakkan menggerak-  

ka. 
 

gerakkan gerakkan mainan  atau gerakkan  

 
 

 mainan  atau mainan  atau boneka tetapi mainan  atau 
 

 boneka boneka masih boneka 
 

   mengguna- dengan 
 

   kan bantuan sendirinya 
 

    tanpa dibantu 
 

    orang lain. 
  

Saran: Bantu anak melakukan dan bermain boneka atau menggerakan mainan berulang-

ulang.  
27. Menunjukkan 

tanda awal 
memecahkan 

masalah. 

 
 

Anak belum Anak mulai Anak mampu Anak mampu 
menunjukkan mampu menunjukkan menunjukkan 

tanda awal menunjukkan tanda   awal tanda   awal 

bahwa ia tanda awal memecahkan memecahkan 

mampu  memecahkan masalah masalah 

memecahkan masalah dengan tanpa 

masalah. tetapi masih dibantu orang bantuan 

Cenderung membutuh- tuanya. orang tuanya. 

menangis kan bantuan   

ketika tidak dari    

memperoleh orangtua.   

sesuatu yang Meskipun   

diraihnya. cenderung   

  tidak    

  berhasil.   
       

Saran: Orang tua harus bisa memberi penjelasan dan memberi pengertian serta 

pemahaman cara memecahkan masalah.  
28. Mengikuti Anak belum Anak mulai Anak mampu Pandangan 

arah dari bisa bisa mengikuti anak selalu 
suatu benda mengamati Mengamati arah benda mengikuti 
yang menjauh benda yang benda yang yang semakin arah benda 
dari  dipegang dipegang jauh dari yang 
pandangan- kemudian kemudian pandangan- menjauh dari 
nya.  dijatuhkan. dijatuhkan nya. pandangan- 

   atau  nya bahkan 
   diletakkan  sampai 
   lebih jauh  menunjuk- 
   dari  kan ekspresi 
   pandanganya  penasaran. 

.  
Saran: Orang tua harus bisa mengembangkan fisik dan motorik pada anak.  
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29. Menyelidiki Saat  Anak mulai Anak  Anak sudah 
 

 suatu benda menemukan menunjukkan menunjukkan mulai  
 

 dengan  sebuah  ketertarikan ketertarikann menunjukkan 
 

 pandangan benda, anak mendalam ya  terhadap rasa  
 

 dan  hanya  dengan  benda dengan penasaran 
 

 perabaannya. cenderung memandang memandangn terhadap 
 

   memandangi dan mulai ya dan benda  
 

   benda  meraba suatu merabanya dengan  
 

   tersebut. benda tetapi terus  memperhatik 
 

   Anak belum hanya  menerus. an,  
 

   bisa  sebentar.   memandang, 
 

   menjatuhkan     meraba, 
 

   benda secara     menggulingk 
 

   berulang     an  
 

         mengangkat 
 

         dan  
 

         menjatuhkan 
 

         nya.  
 

Saran: Orang tua harus bisa melatih anak untuk mengembangkan fisik dan motorik 
 

pada anak.          
 

           

30. Menyentuh Anak belum Anak sudah Anak sudah Anak sudah 
 

 tangan orang bisa berpaling mulai bisa mampu  mampu  
 

 dewasa atau kearah benda berpaling berpaling berpaling 
 

 mainan  yang  kearah benda kearah benda kearah benda 
 

 sebagai sikap digerakkan di yang  yang  yang  
 

 respons  depan  digerakkan di digerakkan di digerakkan di 
 

 sepintas pada pandangan- depan  depan  depan  
 

 orang dewasa nya  pandangan- pandangan- pandangan- 
 

 yang    nya, tetapi nya, dan nya, dan 
 

 menggerak-   dengan  berusaha berusaha 
 

 gerakkan   stimulus meraih benda meraih benda 
 

 mainan    berulang- tersebut/mer tersebut  
 

 tersebut.    ulang.  aih tangan. sampai  
 

         menggerak- 
 

         kan  anggota 
 

         tubuhnya 
 

         atau  
 

         mengangkat 
 

         badannya. 
 

Saran: Orang tua ikut serta dalam mengembankan fisik dan motorik pada anak.  
 

31. Mengamati Anak tidak Anak  Anak mampu Anak  
 

 benda yang bereaksi apa- mengamati mengamati mengamati 
 

 dipegang apa terhadap benda yang benda yang benda yang  

 

kemudian 
 

 benda yang dipegang dan dipegang dan dipegang dan  

 

dijatuhkan.  

 
jatuh 

 
dijatuhkan kemudian kemudian  

    
 

   didekatnya. masih  dijatuhkan. dijatuhkan, 
 

     dengan    sampai  
 

     dtimulasi dari   mengubah 
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  orangtuanya  posisi badan 

    kearah benda 

    yang jatuh 

    dan  

    menunjukkan 

    respon dan 

    reaksi  

    tertentu. 
      

Saran: Orang tua senantiasa menstimulasi anak dengan memantulkan bola kecil berwarna 

warni dengan cara menjatuhkan dan menangkap secara berulang-ulang. 

32. Menjatuhkan Anak Anak sudah Anak bisa Anak bisa 
 

benda   yang melemparkan bisa  menjatuhkan memantulkan 
 

dipegang bola   belum menjatuhkan bola secara dan  
 

secara 
 

 

terarah. bola secara terarah ke menangkap  

berulang  

 
terarah 

 
bawah dan bola secara  

(bola).   
 

 

namun belum sudah bisa berulangkali. 
 

  
 

  bisa  menangkap   
 

  menangkap kembali.   
 

  kembali.     
 

         

Saran: Orang tua melatih anak untuk bermain menggunakan bola kecil dengan cara 

bermain bersama sehingga anak tertarik untuk melakukan kegiatan memantulkan dan 

menangkap bola dengan baik. 

33. Berpaling  ke Anak  tidak Anak mulai Anak Anak mampu 
 

arah sumber bereaksi apa- berekasi  bereaksi berpaling  ke 
 

suara ketika apa ketika ketika  ketika arah suara  
dipanggil. 

 
 

dipanggil dipanggil dipanggil dan yang  
 

   
 

     lebih dari sudah memanggil 
 

     satu kali mampu dirinya dan 
 

       memalingkan mampu  
 

       wajahnya  ke menunjukkan 
 

       arah  sumber ekspresi  
 

       suara. terhadap 
 

        orang yang 
 

        memanggil- 
 

        nya.  
 

           

Saran: Orangtua berusaha menstimulasi adan dengan memanggil nama anak dari jarak 

yang agak jauh.  
USIA 9-12 bulan  

PERTANYAAN BB MB BSH BSB 
 

     
 

34. Memahami Anak  belum Anak  hanya Anak mampu Anak    bisa 
 

perintah mampu mampu memahami memahami 
 

sederhana. memahami memahami perintah perintah  

 

perinah 
 

 perintah sederhana. sederhana  

 

sederhana  
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 sederhana tetapi  belum  dengan  

  disiplin.  sendirinya 

    dan mulai 

    melakukan- 

    nya.  

      
Saran: Orang tua harus menstimulasi anak agar anak bisa memahami perintah sederhana. 

 

35. Menggunakan Anak hanya Anak mulai Anak mampu Anak sudah 
 

beberapa  menangis mampu  melakukan mampu  
 

bentuk  ketika tidak mengguna- beberapa mengguna- 
 

gerakan 
 

kan beberapa kan  berbagai 
 

 mampu  gerakan  
 

lokomotor  
bentuk   

gerakan  

meraih objek 
 

lokomotor  

untuk  gerakan  lokomotor  

 

yang 
  

untuk 
 

 

mencapai  lokomotor  yang cukup  
diinginkan. mencapai 

 

objek yang untuk  rumit untuk 
 

tidak dapat   mencapai objek yang mencapai 
 

diraihnya.   objek yang tidak dapat objek yang 
 

    tidak dapat diraihnya. tidak dapat 
 

    

diraihnya diraihnya. 
 

      
 

    tetapi masih     
 

    perlu      
 

    bantuan.     
 

Saran: Orang tua harus melatih dan lebih giat untuk melakukan gerakan lokomotor agar 
anak dapat melakukannya dengan mudah.  
36. Menirukan  Anak belum Anak mulai Anak mulai Anak sudah 

 

 isyarat yang  mampu  mampu  mampu  mampu  
 

 kompleks.  meniru  menirukan menirukan menirukan  

     

isyarat yang 
 

    isyarat yang isyarat yang isyarat yang      
kompleks  

    
kompleks kompleks kompleks  

    dengan  
 

      

tetapi masih 
 

dengan benar 
 

      cukup baik  

      

ragu dan tanpa dibantu 
 

      namun masih 
 

      salah  membutuhka atau tanpa 
 

      meskipun n bantuan. distimulasi. 
 

      distimulasi.     
 

      
 

Saran: Orang tua  harus melatih anak untuk terus menerus melakukan isyarat agar 
 

anak mudah memahaminya.       
 

           
 

37. Menjatuhkan  Anak belum Anak mulai Anak sudah Anak sudah 
 

 atau   mampu  mampu  mampu  mampu  
 

 melempar  menjatuhkan menjatuhkan menjatuhkan menjatuhkan  

 

suatu benda 
 

atau 
 

 

  atau   atau  atau  
 

 

dengan diikuti   

melemparkan   
 

  
melemparkan melemparkan melempar  

 pandangan  suatu benda  

  

suatu benda. suatu benda dengan 
 

 

 mata.   tetapi tidak  
 

     

dengan 
 

sendirinya 
 

      memperhatik  
 

      an arah diikuti  dan  
 

      jatuhnya     
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    benda  pandangan memperhatik 
 

    tersebut. matanya   ke an arah 
 

      arah jatuhnya jatuhnya 
 

      benda.  benda dan 
 

        anak sudah 
 

        dapat  
 

        melakukan- 
 

        nya berulang- 
 

        ulang  
 

        meskipun 
 

        belum benar 
 

        dalam  
 

        menangkap. 
 

        

Saran: Orang tua harus melakukannya berulang-ulang.    
 

           

38. Mulai  Belum  anak sudah Anak sudah Anak sudah 
 

memperlihatk memahami mulai  mengerti memahami 
 

an pengertian hubungan memahami mengenai dengan baik  
tentang 

 
 

 benda dan bahwa suatu hubungan benda-benda  

hubungan 
 

 

 
kejadian. benda 

 
benda dan apa saja yang  

benda dan  
 

Anak belum membuatnya kejadian. dapat 
 

 

kejadian.   
 

 

mampu 
 

takut ataupun Karena membuatnya 
 

   
 

  memahami bahagia, akan pernah  takut atau 
 

  hal-hal yang tetapi dalam mendengar senang dan 
 

  membuatnya satu situasi suara kucing dia akan 
 

  menagis anak  dengan keras selalu  
 

  ataupun menunjukkan dan anak menghindari 
 

  takut.  ketidak  terkejut, nya.  
 

    takutannya maka setiap   
 

    pada hal melihat   
 

    yang awalnya kucing anak   
 

    membuat dia selalu    
 

    takut.  ketakutan   
 

      dan selalu   
 

      bereaksi sama   
 

      setiap melihat   
 

      kucing.   
 

     
 

Saran: Orang tua mengajak dan mengenalkan anak mengenai sebuah benda atau 
  

sesuatu kemudian mengenalkan mengenai kemungkinan hal yang dapat terjadi jika 

menggunakan benda itu. 

39. Memberi  Anak tidak Anak Anak  selalu Anak  selalu 
 

reaksi  bereaksi apa- menoleh menoleh menoleh 
 

menoleh saat apa saat kearah orang ketika ketika  

namanya 
 

yang 
 

 namanya namanya namanya  

dipanggil. 
 

memanggil-  
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 dipanggil. nya setelah dipanggil. dipanggil dan 
 

   dipanggil   dapat   
 

   lebih dari   menunjukkan  

   

satu kali. 
  

 

     
reaksi/ekspre  

       
 

       si senang 
 

       atau  tidak 
 

       senang.  
 

        

Saran: Amati dan respon ketika anak mengikuti arah suara saat dipanggil.   
 

         
 

40. Mencoba Anak belum Anak sudah Anak mampu Anak  sudah 
 

membuka mampu  mulai  membuka mampu  
 

atau menutup membuka mampu atau menutup membuka 
 

gelas/cangkir. atau menutup membuka gelas atau dan menutup 
 

 gelas atau atau menutup cangkir  gelas  atau 
 

 cangkir dan gelas atau dengan tepat cangkir  
 

 belum  cangkir tetapi dan tidak dengan baik 
 

 mampu  masih  tumpah.  dan  lebih 
 

 memegang dibantuan   cepat.   
 

 cangkir  oleh       
 

 dengan baik. orangtua.      
 

Saran: Bantu anak melakukannya saat anak ingin membuka atau menutup vangkir agar 

anak lebih bisa dan terbiasa untuk melakukan hal tersebut sehingga ia terbiasa nantinya 

dan mandiri.  
USIA 12-18 bulan  

PERTANYAAN  BB MB BSH BSB 
 

           

41. Menyebutkan  Anak belum Anak  mulai Anak mampu Anak sudah 
 

beberapa  mampu  mampu   menyebutkan mampu 
 

nama benda,  menyebutkan menyebutkan maksimal  14 menyebutkan  

jenis 
  

 

  beberapa sebanya 7 nama-nama minimal   20  

makanan. 
 

 

 
nama benda nama benda benda dan nama-nama  

   
 

   dan jenis dan  jenis jenis  benda dan 
 

   makanan. makanan. makanan. jenis  
 

          makanan. 
 

      
 

Saran: Orang tua  harus senantiasa mengenalkan nama benda dan jenis makanan 
 

yang anak sukai seperti mainan yang sering anak mainkan.    
 

           

42. Menanyakan  Anak tidak Anak sudah Anak akan Setiap kali 
 

nama benda  pernah  menunjukkan menanyakan menemukan 
 

yang belum  menanyakan rasa  ingin nama benda benda yang  
dikenal. 

  
 

 nama benda tahu terhadap yang baru baru dilihat     
 

   yang baru benda  yang dilihat dan dan  
 

   dilihat dan baru   dilihat dipegangnya. dipegangnya, 
 

   dipegangnya. dan     anak akan 
 

     dipegangnya,   menanyakan 
 

     hanya     hal itu 
 

     sesekali  saja   kepada orang 
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  bertanya  tuanya. 

  nama  benda   

  tersebut   

  kepada orang   

  tuanya.   
     

Saran: Sebagai orang tua memberitahu benda-benda di sekitar anak seperti mainan yang 

dimainkan setiap hari, sehingga anak tersebut lebih mudah mengenal benda. 

43. Mengenal Anak  belum Anak mulai Anak mampu Anak sudah 
beberapa  mengenali mampu  mengenal mampu  
warna dasar warna dasar mengenal beberapa mengenal 
(merah, biru,  beberapa warna dasar beberapa 
kuning).   warna dasar (merah, biru, warna dasar 

   (merah, biru, kuning)  (merah, biru, 
   kuning), dengan baik kuning)  
   tetapi masih   dengan  

   sering salah   sendirinya 
   dalam    tanpa  

   mengenali.   bantuan 
       orang lain 
       bahkan sudah 
       mulai  

       mengenai 
       warna lain 
       selain  warna 
       dasar.  

Saran: Orang tua membantu anak dengan memperlihatkan warna kuning seperti 

menunjukkan pisang, warna biru dengan memperlihatkan langit, merah dengan 

memperlihatkan warna balon. 
44. Menyebutkan Anak  belum Anak mulai Anak mampu Anak mampu 

 

nama sendiri mampu mampu menyebutkan menyebutkan 
 

dan orang- menyebutkan menyebutkan namanya nama sendiri  
orang yang 

 

namanya nama sendiri sendiri   dan dan orang-  
dikenal.  

sendiri dan orang- orang-orang orang yang    
 

   orang yang yang dikenalnya 
 

   dikenalnya, dikenalnya. dengan 
 

   namun masih  sangat  
 

   sering salah  percaya diri. 
 

   menyebutkan    
 

   nama orang.    
 

         

Saran: Orang tua harus mampu mengajarkan kepadanya tentang dirinya dengan 

menyebutkan nama anak tersebut agar anak mengetahui namanya sendiri dan anak 

diajarkan untuk bisa memanggil ayah dan bunda agar mereka mengetahui bahwa itu 

adalah sebutan untuk orangtuanya. 

45. Melihat pada Anak belum Anak mulai Anak sudah Anak mampu 
 

tempat yang mampu  mampu  mampu  melihat pada 
 

tepat pada melihat pada melihat pada melihat pada tempat yang  
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mainan atau tempat yang tempat yang tempat yang tepat pada 
 

benda yang tepat pada tepat pada tepat pada mainan atau 
 

ada dalam mainan atau mainan atau mainan atau benda yang  
jangkauan 

 

benda yang benda yang benda yang ada dalam  
pandangan-  

ada dalam ada dalam ada dalam jangkauan  

nya.  
 

 

jangkauan jangkauan jangkauan pandangan- 
 

  
 

  pandangan- pandangan- pandangan- nya.  
 

  nya.  nya  nya.    
 

          
 

Saran: Orang tua membiasakan anak nya untuk melihat objek dekat maupun jauh dengan 

alat bantu mainan yang menarik. 

46. Mampu  Anak belum Anak hanya Anak mulai Anak sudah 
 

menarik  mampu  mampu  mampu  mampu  
 

mainan di menggunaka menarik  menarik menarik 
 

atas lantai mainan yang mainan yang 
 

n  tali untuk mainan yang  

menggunakan ada di atas ada  di atas  
menarik berada di atas  

tali.  lantai apabila lantai dengan  

 

mainan. lantai dengan 
 

  dibantuan sendirinya  

    

sendirinya, 
 

    orangtua dan tanpa  
 

    orang  yang dengan  bantuan 
 

    berada di sesekali  siapapun. 
 

    sekitarnya . dibantu orang   
 

         
 

       lain.    
 

            

Saran: Orang tua membantu menstimulus dengan mengambil tali penarik dan 

meletakkannya di telapak tangan anak kemudian orang tua membantu memegang tangan 

anak dan menarik tali tersebut. 
47. Mengikuti Anak  belum Anak sudah Anak sudah Anak sudah 

 

satu perintah. mampu mulai  mampu  mampu 
 

 memahami mampu  mengikuti mengikuti  

 

memahami satu perintah 
 

 perintah yang leboh dari   

dan mulai yang di  

 
diberikan satu perintah   mengikuti berikan tetapi  

 

orangtuanya yang 
 

 

 satu perintah masih ragu.  
 

  

diberikan. 
 

  yang    
 

  diberikan     
 

  tetapi masih     
 

  belum      
 

  mampu      
 

  mengikutinya     
 

  ,  dan masih     
 

  harus di     
 

  berikan      
 

  contoh      
 

  terlebih      
 

  dahulu oleh     
 

  orang tuanya.     
 

Saran: Orang tua harus memberikan contoh terlebih dahulu ketika memberikan perintah 

kepada anaknya.  
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48. Menirukan Anak belum Anak  sudah Anak mampu Anak mampu 
 

isyarat-isyarat mampu  mulai   mengikuti mengikuti 
 

yang baru. menirukan mampu  isyarat-isyarat isyarat yang 
 

  

menirukan tanpa 
 

di berikan 
 

  
isyarat-   

 

   
isyarat yang diberikan dengan  

 

  
isyarat yang 

 
 

  di berikan contoh tetapi sendiri nya    

diberikan 
 

  tetapi  masih masih ragu. dan dengan  
  

oleh 
  

 

   di berikan   percaya diri. 
 

  orangtuanya. contoh oleh      
 

    orang tua nya      
 

    terlebih       
 

    dahulu .      
 

Saran: Melatih anak dengan memberikan isyarat-isyarat baru setiap harinya.   
 

49. Menemukan Anak belum Anak  mulai Anak mampu Anak sudah 
 

benda yang mampu  mampu  menemukan mampu  
 

disembunyika menemukan menemukan benda yang menemukan 
 

n  pada  salah benda yang benda  yang disembunyika benda  yang 
 

satu dari  2 disembunyik disembunyik n pada salah disembunyik 
 

layar.  an pada salah an pada salah satu dari dua an pada salah 
 

  satu dari dua satu dari dua layar tanpa satu dari dua 
 

  layar.  layar, dengan bantuan layar.   
 

    bantuan orangtuanya Dengan  
 

    orangtuanya. tetapi masih sendirinya 
 

       ragu.  tanpa   
 

         bantuan, dan 
 

         tidak  ragu 
 

         lagi.   
 

Saran: Orang tua melatih dengan menyembunyikan benda di balik gorden atau kain-kain 

berwarna agak gelap. 
50. Meletakkan Anak belum Anak sudah Anak mampu Anak mampu 

 

benda pada mampu  mulai   meletakkan meletakkan 
 

cangkir dan meletakkan mampu   benda pada benda pada  
menumpah- 

  
 

benda di meletakkan cangkir dan cangkir dan  
kan benda  

dalam 
 

benda pada menumpah- menumpakan  

tersebut dari  
 

cangkir 
 

cangkir, dan kan benda benda 
 

 

cangkir.    
 

 

dengan baik mampu 
  

tersebut dari tersebut dari 
 

    
 

  dan rapi. memindah- cangkir tanpa cangkir  
 

    kan benda bantuan dengan  
 

    tersebut  dari orangtuanya percaya diri. 
 

    cangkir  tapi tetapi masih   
 

    masih   terlihat ragu.   
 

    berserakan     
 

    meskipun di     
 

    bantu oleh     
 

    orang tuanya.     
 

             
Saran: Orang tua melatih dengan memberikan mainan gelas plastik yang berisi mainan-

mainan yang menarik bagi anak.  
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51. Membedakan Anak  belum Anak  sudah Anak mampu Anak sudah 
ukuran benda mampu mulai membedakan mampu 
(besar-kecil). membedakan mampu ukuran benda membedakan 

 ukuran benda membedakan (besar-kecil) ukuran benda 
 (besar-kecil). ukuran benda tanpa (besar-kecil) 
  (besar-kecil) bantuan guru dengan benar 
  dengan dan orang tua dan percaya 
  bantuan tetapi  masih diri.  

  orangtua dan terlihat ragu.   

  guru.    

Saran: Orang tua mengajarkan dan mengenalkan anak mengenai ukuran benda, misalnya 

dengan memberikan bola yang ukurannya berbeda-beda dan minta anak untuk 

membandingkan ukuran bola-bola tersebut. 
52. Membedakan Anak belum Anak sudah Anak sudah Anak sudah 

 

penampilan mampu mulai  mampu  mampu 
 

yang rapi atau membedakan mampu  membedakan membedakan  

tidak. 
 

 

penampilan membedakan penampilan penampilan  

 
 

 yang rapi penampilan yang rapi yang rapi 
 

 atau tidak. yang rapi atau tidak atau tidak 
 

   atau tidak tanpa  rapi dengan 
 

   dengan  distimulasi benar dan 
 

   distimulasi oleh orangtua tepat.  
 

   orangtua dan dan guru   
 

   guru  tetapi masih   
 

     terlihat ragu.   
 

          

Saran: Orang tua mencontohkan bagaimana berpakaian yang rapi dan selalu mengatakan 

bahwa ini rapi. 

53. Merangkai Anak belum Anak sudah Anak mampu Anak sudah 
 

puzzle mampu mulai  merangkai mampu 
 

sederhana. merangkai mampu  puzzle merangkai  

  
 

 puzzle  merangkai sederhana puzzle  
 

 sederhana. puzzle  dengan benar sederhana 
 

   sederhana dan   waktu dengan benar 
 

   dengan  pengerjaanya dan percaya 
 

   bantuan guru cukup cepat. diri, serta 
 

   dan orangtua  waktu 
 

   tetapi masih  pengerjaanya 
 

   sering salah  sudah cepat 
 

   dan   untuk anak 
 

   menggunaka  seusianya. 
 

   n waktu yang    
 

   cukup lama.    
 

      

Saran: Orang tua memberikan anak permainan puzzle sederhana yang memudahkan 
 

anak untuk menyusunnya.       
 

         

54. Menyebutkan Anak baru Anak sudah Anak mampu Anak sudah 
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bilangan  mampu  mulai  menyebutkan mampu 
 

tanpa  menyebutkan mampu  bilangan menyebutkan 
 

menggunakan angka 1-5 menyebutkan tanpa  bilangan  

jari dari 1–10 
 

 

dengan  
bilangan dari menggunaka tanpa   

 

tetapi   masih    
 

bantuan jari angka 1–10 n  jari dari menggunaka  

suka ada yang  

tangan tetapi dengan 
 

angka 1–10 n  jari dari 
 

terlewat.   
 

 

masih ada menggunaka tetapi masih angka 1–10 
 

  
 

  yang  n  jari tetapi ada yang dengan baik 
 

  terlewat. masih ada terlewat. dan  benar, 
 

    yang salah   serta mampu 
 

    dalam    menyebutkan 
 

    penyebutann   angka 11-20 
 

    ya.    dengan  
 

        mengguna- 
 

        kan bantuan 
 

        jari  tetapi 
 

        masih ada 
 

        yang   
 

        terlewat. 
 

           
 

Saran: Orang tua memberikan alat bantu seperti sempoa sehingga anak bisa bermain 

sambil belajar.  
USIA 18-24 bulan  

PERTANYAAN BB MB BSH BSB 
         

55. Membuka Anak belum Anak sudah Anak sudah Anak sudah 
dan mampu  mulai  mampu  mampu 
memindahkan membuka mampu  membuka membuka 
benda   pada dan  membuka dan  dan  

kotak kecil. memindah- dan  memindah- memindah- 
 kan benda memindahka kan benda kan benda 
 pada kotak n benda pada pada kotak pada kotak 
 kecil,  kotak kecil kecil, tetapi kecil dengan 
 meskipun masih  membutuhka baik dan 
 dibantu  memerlukan n waktu yang benar dan 
 orangtua dan bantuan. cukup lama. dalam waktu 
 guru.      yang cepat. 

         
Saran: Orang tua sebaiknya memberikan permainan yang edukatif agar anak bisa belajar 

membuka dan memindahkan benda pada kotak kecil secara sempurna. 

56. Menirukan Anak  belum Anak  sudah Anak mampu Anak  sudah 
tindakan mampu mulai menirukan terampil  dan 
berpura-pura diajak mampu tindakan mandiri 
dengan menirukan menirukan berpura-pura dalam 
benda. tindakan tindakan dengan benda menirukan 

 berpura-pura berpura-pura secara tindakan 
 dengan mengguna- konsisten pura-pura 
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 seperti kan sebuah tanpa  harus pada benda 
 boneka  dan benda tetapi dibimbing. tanpa harus 
 mobil- masih perlu  dibimbing. 
 mobilan. dibimbing    

  dengan  guru    

  dan orang    

  tua.     

Saran: Orang tua harus lebih sering memberikan stimulasi kepada anak yang tujuannya 

agar anak berkembang secara baik dan optimal. 

57. Menandai Untuk acara Anak mulai Anak sudah  Anak sudah 
ketidakhadi- berkumpul menyadari mulai dapat  dapat  

ran seseorang bersama, ketidakhadi- menandai  menandai 
yang anak belum ran seseorang ketidakhadi-  ketidakhadi- 
dikenalnya. mampu dan mampu ran seseorang  ran seseorang 

 mengenali menyebutkan yang   yang  

 siapa orang namanya dikenalnya  dikenalnya 
 yang tidak meskipun tetapi hanya  secara  

 hadir di acara masih salah sebagian  sempurna. 
 tersebut. dan masih yang     

 Meskipun harus  diingatnya    

 disebutkan dibimbing.      

 namanya.        

Saran: Orang tua harus lebih sering memperkenalkan identitas seseorang yang  
dikenalnya agar anak tersebut lebih terampil dalam menandai ketidakhadiran seseorang 

yang dikenalnya secara sempurna. 

58. Menempatkan Anak  belum Anak  sudah Anak mampu Anak mampu 
kepingan mampu mulai menyusun menempat- 
bentuk menyusun mampu bentuk kan kepingan 
lingkaran dan bentuk menyusun lingkaran dan bentuk 
bujur sangkar lingkaran dan kepingan bujur sangkar lingkaran dan 
pada bujur sangkar bentuk tetapi  belum bujur sangkar 
cetakannya. pada lingkaran sempurna. pada 

 cetakannya. namun  cetakannya 
  masih  dengan 
  membutuh-  sempurna. 
  kan perhatian   

  orang tua.   

Saran: Orang tua harus lebih sering mengajak anak untuk belajar sambil bermain seperti 

menyusun puzzle. 

59. Memperguna Anak belum Anak sudah Anak sudah Anak mampu 
kan alat mengetahui mulai  mampu  memperguna 
permainan fungsi dan mampu memperguna kan alat 
dengan cara cara  mengguna- kan alat permainan 
memainkan- memainkan kan alat permainan dengan  
nya tidak berbagai jenis permainan- tanpa  teratur sesuai 
beraturan, mainan yang nya namun dibimbing fungsinya. 
seperti balok dimiliki. dengan orangtuanya Bahkan  
dipukul-    dibimbing meskpun sudah  

pukul.    dan diajarkan masih tidak mampu  
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  orangtuanya. beraturan. memainkan 
    alat  

    permainan 
    yang lebih 
    kompleks, 
    seperti  

    membentuk 
    rumah-  

    rumahan dari 
    balok.  

Saran: Sebaiknya orang tua memenuhi kebutuhan alat edukasi agar anak lebih sering 

bermain sambil belajar. 
60. Memahami Anak belum Anak mulai Anak mampu Anak sudah 

gambar wajah mampu  mampu  mengenali mampu  
orang. untuk  mengenal gambar  mengenali 

 memahami gambar  wajah orang gambar  
 wajah orang wajah orang lain baik wajah orang 
 terdekatnya namun hanya terdekat dan dan  

 melalui  orang  orang di menyebut 
 gambar. terdekat saja. sekitarnya. namanya. 

Saran: Orang tua lebih sering memperkenalkan anak mengenai gambar wajah orang agar 

anak mudah mengingat dan beradaptasi dengan orang lain. 

61. Memahami Anak tidak Anak mulai Anak sudah Anak sudah 
milik sendiri mengerti untuk  mulai  sangat  

dan orang lain mengenai memahami memahami memahami 
seperti milik kepemilikan, sesuatu  dengan  mengenai 
saya, milik milikinya miliknya dan sendirinya kepemilikin, 
kamu.  sendiri serta yang bukan mengenai bahkan anak 

  milik orang miliknya. sesuatu yang sudah mubai 
  lain.  Meskipun merupakan belajar  

    terkadang dia milik  sendiri berbagi dan 
    masih  dan yang meminjam- 
    mengakui milik orang kan   barang 
    benda  lain tanpa miliknya 
    temannya perlu di kepada  
    sebagai  ingatkan. temannya. 
    miliknya     

    karena dia     

    menyukai     

    benda      

    tersebut.     

Saran: Orang tua harus mengajarkan kepada anak tentang memahami sesuatu milik diri 

sendiri dan milik orang lain. 
62. Menyebutkan Anak  belum Anak  sudah Anak  sudah Anak  sudah 

berbagai  mampu mulai lancar sempurna 
nama  untuk mampu menyebutkan menyebutkan 
makanan dan menyebutkan menyebutkan berbagai berbagai 
rasanya misal berbagai berbagai nama nama 
garam asin nama nama makanan dan makanan dan 
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gula manis. makanan dan makanan dan rasa makanan rasa  

 membedakan membedakan tersebut makanan 
 rasa terhadap rasa  tanpa tersebut  
 makanan makanan dibantu. seperti garam 
 tersebut. tersebut,  asin, gula 
  dengan   manis tanpa 
  dibimbing  dibantu oleh 
  orang tua dan  orangtua, 
  guru, tetapi  serta mampu 
  masih sering  membedakan 
  tertukar   rasa  

  dalam   meskipun 
  penyebutann  sudah  

  ya.   dicampur 
     dengan  

     bahan  

     makanan 
     lain.   

Saran: Orang tua memberikan pemahaman kepada anak tentang berbagai nama makanan 

dan rasa makanan tersebut. 

63. Menyusun Anak masih Anak sudah Anak sudah Anak sudah 
balok dari cenderung mulai  mulai  dapat  

besar ke kecil memainkan mampu  mandiri  dan menyusun 
atau  permainan membedakan dapat  balok dari 
sebaliknya. balok tanpa jenis balok menyusun besar  kekecil 

  bisa  dan mulai balok sedikit atau  

  menyusun- menyusun demi sedikit sebaliknya 
  nya. Hanya balok dengan tanpa  dengan dan 
  diputar, didampingi bantuan. bahkan sudah 
  digulingkan orang tua dan   mampu  
  dan dipukul- guru.    memuat 
  pukul saja.     bentuk yang 
        lebih  

        kompleks. 
          

Saran: Cara yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua yaitu dengan mempraktekkan cara 

menyusun balok dengan rutin di rumah.  
64. Mengetahui Anak masih Anak sudah Anak sudah Anak sudah 

akibat dari cenderung mulai dapat mampu  mampu  
suatu  melakukan mengetahui menegetahui mengetahui 
perlakuannya hal-hal yang akibat dari akibat dari akibat dari 
(misalnya sebenarnya perilakunya perlakuannya perlakuannya 
menarik  dapat  melalui  dengan  dan sudah 
telapak meja membahayak peringatan sendirinya, mampu  
akan  an   dirinya, atau  tanpa perlu memahami 
menjatuhkan meskipun perkataan selalu  dengan  

barang-barang sudah  dari orang diingatkan sendirinya 
di atasnya). diingatkan tua.  dari  akibat dari 

  orang tua.   perkataan suatu  
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orang tuanya. perilaku,  
tanpa 
diingatkan 
orangtuanya, 
bahkan sudah  
mampu 
untuk 
mengingat-  
kan orang 
lain atau 
teman 
seusianya.  

Saran: Sebaiknya orang tua selalu mendampingi anak dan memberikan stimulus  
untuk memberikan pengarahan atau lebih sering berdialog dengan anak tentang akibat 

dari suatu perilaku anak, dengan bahasa yang lembut. 

65. Menyusun Anak hanya Anak sudah Anak mampu Anak mampu 

puzzle. menjadikan mampu  merangkai merangkai 

 puzzle sebagai menyusun puzzle dengan puzzle dnegan 

 mainan biasa puzzle  baik tanpa baik tanpa 

 bukan untuk sederhana dibantu orang dibantu dan 

 disusun  dengan  lain.  sudah mulai 

 sesuai pola dibimbing   mampu  

 yang ada. guru atau   merangkai 

   orang tua.   puzzle dengan 

       bentuk yang 

       lebih  

       kompleks. 
         

Saran: Orang tua harus menyediakan permainan dan mendampingi anak untuk  
memainkan dari puzzle tersebut. Puzzle yang diberikan kepada anak sebaiknya jangan 

diberi puzzle yang rumit. Berikan puzzle yang berbentuk kubus, balok, segitiga, dan 

lingkaran kepada anak dengan warna bervariasi. 

66. Menyebutkan Anak belum Anak sudah Anak dapat Anak sudah 
angka satu dapat  mulai dapat menyebutkan dapat  

sampai lima menyebutkan menyebutkan angka satu menyebutkan 
dengan  /mengucapk angka satu sampai lima dengan  
menggunakan an angka satu sampai  dengan  sempurna 
jari.  sampai lima dengan lima mengguna- angka satu 

  dengan baik dengan  kan jari tetapi sampai lima 
  meskipun mengguna- masih tidak dengan  
  sudah  kan jari berurutan mengguna- 
  dibimbing meskipun dalam  kan jari 
  dan masih belum  pengucapann secara  

  mengguna- sempurna ya masih berurut tanpa 
  kan jari. dan masih belum  perlu bantuan 
    dengan  sempurna orang lain 
    bantuan  dari tanpa perlu dan mulai 
    orangtua atau bimbingan dapat  
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  orang lain orangtua atau menyebutkan 
  dalam  orang lain angka  

  pengucapann disekitarnya. selanjutnya 
  ya.    meskipun 
      belum  

      sempurna 
      dan masih 
      harus  

      dibimbing. 

Saran: Orang tua harus lebih kreatif dalam membantu anak dalam menyebutkan angka. 

Orang tua dapat memberikan lagu-lagu tentang berhitung dan membantu anak untuk 

menyebutkan angka dengan jari dengan cara latihan setiap kali anak melakukan sesuatu. 
 

USIA 2-3 Tahun  
PERTANYAAN BB MB BSH  BSB 

 

        

67. Memahami Anak  belum Anak mulai Anak  sudah Anak sudah 
 

permainan mampu mampu  mampu  mampu  
 

simbolis. menyebutkan memahami, memahami menyebutkan  

 
 

 berbagai jenis menyebutkan permainan ,  melengkapi 
 

 simbol. dan  simbol,  permainan 
 

  melengkapi menyebutkan simbol untuk 
 

  permainan simbol dan bentuk  
 

  simbol tetapi melengkapi simbol yang 
 

  masih  permainan lebih  
 

  mampu  simbol  kompleks. 
 

  memasang dengan baik   
 

  sedikit,  tanpa    
 

  dengan  bantuan dari   
 

  dibantu  orang lain.   
 

  orang tua dan     
 

  guru.      
 

         

Saran: Orang tua atau guru harus sering memberikan stimulasi pada anak berupa angka, 

bentuk atau huruf serta permainan berupa puzzle, balok dan gambar. 

68. Memahami  2 Anak belum Anak sedikit Anak sudah Anak sudah 

kata depan. memahami sudah mulai mampu  mulai  

 penggunaan mengerti apa menjawab mandiri  

 kata depan yang kita dengan baik tanpa harus 

 dan masih perintahkan setiap  diperintah- 

 terlihat    pertanyaan kan.  

 bingung   yang    

 apabila    ditanyakan   

 ditanya.   tetapi dengan   

     menanyakan   

     nya  berulang   

     ulang.    
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Saran: Orang tua atau guru mengajarkan anak dengan cara bertanya apa yang dia 

lakukan, dan dia akan pergi kemana? 

69. Menghitung 2 Anak belum Anak sudah Anak  sudah Anak sudah 

benda. mampu  mampu  mampu mampu  

 menghitung menghitung 2 menghitung 2 menghitung 

 dua benda benda namun benda dengan benda lebih 

 (masih  masih  sendirinya. dari 2 yaitu 

 menyebutkan dibimbing  sebanyal 3-5 

 satu, dan orang tua  benda.  

 satu).  atau guru.     
         

Saran: Orang tua dan guru dapat memberikan stimulasi pembelajaran berhitung dengan 

cara menyanyikan lagu 1+1 = 2 dst. 

70. Mengingat Anak belum Anak sudah Anak sudah Anak  sudah 
 

tempat dapat  mengingat mengingat mampu  
 

mainan mengembalik sedikit demi dan mampu mengembalik  

diletakkan. 
 

an  sedikiti  mengembalik an   
 

     
 

 mainannya dimana  an  mainannya 
 

 ke tempat tempat  mainannya ke tempat 
 

 semula. mainannya ke tempat semula dan 
 

   semula,  semula. sudah   
 

   tetapi masih   mampu  
 

   sering salah   membereskan 
 

   meletakkan.   ruang   
 

       bermainnya 
 

       tanpa   
 

       diperintah- 
 

       kan.   
 

          
 

Saran: Sebagai orang tua atau guru kita bisa memberikan stimulasi dengan cara 

memberikan label tempat mainannya di letakkan, dan mengingatkan untuk 

mengembalikan mainan ke tempatnya jika sudah selesai bermain. 

71. Memahami Anak  belum Anak  mulai Anak mampu Anak  sudah 
 

konsep  dasar mampu mampu merawat bisa menjaga 
 

besar. menolong menunjukan dirinya dirinya  

 
 

 dirinya rasa dengan baik. sendiri. 
 

 sendiri. tanggung   
 

  jawab.   
 

      

Saran: Sebagai orang tua atau gurukita harus mengenalkan bagaimana cara merawat 

tubuh kita. 

72. Memperlihatk Anak  belum Anak mulai Setiap kali Anak sudah 
 

an mampu tertarik  melihat hal menunjukkan 
 

ketertarikan menunjukkan dengan hal baru, anak keaktifaanya  

dan ingin tahu 
 

sikap sekitarnya, sudah mulai dalam hal  
pada  

ketertarikann sesekali 
 

aktif 
 

bertanya dan  

sekitarnya   
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dengan  ya  terhadap berusaha  mengajukan bahkan sudah 
 

membongkar sesuatu. mendekati  pertanyaan. mulai  
 

sesuatu,   barang  yang  mencari tahu  
mengamati 

  
 

 
ingin dia  

sendiri  
 

kotak dan    
 

 
ketahui. 

  
dengan 

 
 

bertanya      
 

     

berusaha 
 

 

mengapa.       
 

     

mendekati 
 

      
 

      benda yang 
 

      ingin  
 

      diketahui. 
 

        
 

Saran: Orang tua dan guru harus membiasakan diri untuk mengajak anak melihat 

lingkungan sekitar agar anak dapat peka dengan lingkungannya, dan mulai mempelajari 

berbagai jenis benda. 

73. Melihat dan Jika Sesekali anak Anak akan Anak  selalu 
 

menyentuh ditunjukkan menunjukkan melihat berusaha 
 

benda yang sebuah benda ekspresi dengan meraih benda  

ditunjukkan 
 

anak  kurang penasaran seksama, yang  

oleh orang  

antusias ketika menyentuh ditunjukkan  

lain.  
 

 

terhadap ditunjukkan dan meraih dihadapan- 
 

  
 

  benda benda   oleh benda-benda nya. 
 

  tersebut. orang tuanya. yang   
 

    ditunjukkan  
 

    dihadapan-  
 

    nya.   
 

       
 

Saran: Orang tua seharusnya lebih sering untuk melihatkan dan menyuruh anak untuk 

memegang benda yang ada di sekitarnya, (aman bagi anak).  
74. Meniru  cara Anak selalu Anak mulai Anak mampu Anak sudah 

 

pemecahan diam dan tertarik  meniru cara mampu  
 

orang dewasa tidak  meniru cara pemecahan meniru cara  
atau teman. 

 
 

memperdulik pemecahan dengan  pemecahan  

  
 

 an ketika orang dewasa sendirinya yang  
 

 orang lain atau  sesuai dengan diajarkan 
 

 mengajaknya temannya, yang  pernah orangtuanya, 
 

 untuk  ketika diajak dicontohkan bahkan anak 
 

 melakukan untuk  oleh orang sudah  
 

 sesuatu atau memperbaiki tuanya.  mampu  
 

 membereskan sesuatu    mengajarkan 
 

 sesuatu  miliknya   kepada  
 

 padahal   itu yang rusak   temannya. 
 

 merupakan atau      
 

 benda  berserakan.     
 

 miliknya.       
  

Saran: Orang tua harus sering mengajak anak dalam memecahkan suatu masalah  
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agar anak mampu, mengerti, dan memahami bagaimana memecahkan satu masalah, 

misalnya dengan, memperbaiki mainannya yang rusak dsb. 

75. Konsentrasi Anak masih Mulai dapat Anak mampu Anak mampu 
 

dalam selalu  fokus  mengerjakan mengerjakn 
 

mengerjakan dibantu oleh mengerjakan sesuatu sesuatu  
 

sesuatu tanpa 
 

 

orangtua sesuatu tetapi dengan dengan  
 

bantuan orang  
 

dalam 
 

masih harus sendirinya sendirinya  

tua.  
 

mengerjakan dibantu 
 

tanpa dan tanpa 
 

  
 

 hal apapun. orang tua. bantuan orang lain 
 

     orang lain. bahkan ia 
 

      mampu  
 

      mengajarkan 
 

      temannya 
 

      dan berusaha 
 

      seolah-olah 
 

      mengajarkan 
 

      orangtuanya. 
 

        
 

Saran: Orang tua harus memberikan stimulasi dengan cara membiarkan anak dalam 

mengerjakan sesuatu. 

76. Mengeksplora Anak  belum Anak sudah Anak mampu Anak sudah 
 

si  sebab  dan bisa mulai  untuk mampu  
 

akibat. memahami memahami memahami memahami  

 
 

 penyebab penyebab penyebab penyebab 
 

 terjadinya terjadinya terjadinya terjadinya 
 

 sesuatu. sesuatu  sesuatu. sesuatu dan 
 

  dengan   sudah  
 

  diingatkan  mampu  
 

  oleh orang  memprediksi 
 

  tuanya.   hal yang 
 

     akan terjadi. 
 

        

Saran: Orang tua harus mengajarkan anak dengan memberikan suatu pernyataan dan anak 

disuruh untuk menentukan apa akibat dari pernyataan tersebut. 

77. Mengikuti Anak belum Anak mulai Anak mampu Anak selalu 
 

kebiasaan bisa  bisa   untuk rutin menjalankan 
 

sehari-hari mengikuti mengikuti mengikuti kebiasaan   

(mandi, 
 

 

kebiasaan kebiasaan  kebiasaan sehari – hari  
makan,  pergi  

 

sehari-hari sehari – hari sehari – hari seperti 
  

 

ke sekolah).   
 

mandi, 
 

seperti 
  

seperti 
 

mandi, 
  

 

       
 

 makan, dan mandi,   mandi,  makan, dan 
 

 pergi sekolah. makan, dan makan, dan pergi  ke 
 

   pergi  ke pergi ke sekolah  
 

   sekolah,  sekolah  dengan   
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  dengan  dengan sendirinya 

  dibimbing sendirinya setiap hari. 

  orangtuanya meskipun  

  meskipun tidak   setiap  

  masih sulit hari.  

  untuk patuh   

  dan teratur.   
      

Saran: Orangtua harus membiasakan anak dalam aktifitas sehari-hari untuk melatih 

kemandiriannya dalam melakukan hal-hal sederhana sehari-hari. 

78. Menyebutkan Anak belum Anak  mulai Anak mampu Anak sudah 
 

bagian-bagian mampu  mampu  untuk  mampu 
 

suatu gambar menyebutkan menyebutkan menyebutkan untuk  
 

seperti 
  

 

 nama-nama nama  suatu bagian – menyebutkan  

gambar wajah 
 

 

gambar yang gambar tetapi bagian suatu bagian- 
 

 

orang, mobil,  
 

ditunjukkan masih 
 

sering gambar bagian suatu 
 

binatang, dsb.  
 

kepadanya. melakukan seperti 
 

gambar 
 

   
 

    kesalahan gambar wajah orang, 
 

    penyebutan wajah orang, mobil, dan 
 

    meskipun mobil, dan binatang 
 

    sudah   binatang dengan benar 
 

    dibimbing. dengan benar tanpa  
 

       dengan  dibimbing. 
 

       dibimbing   
 

       guru atau   
 

       orang tuanya.   
 

     
 

Saran : Orang tua memberikan suatu permainan seperti puzzle dan anak disuruh untuk 
 

menyebutkan bagian-bagian apa saja dari puzzle yang telah disusun tersebut.  
 

           

79. Mengenal Anak belum Anak  sudah Anak sudah Anak sudah 
 

bagian tubuh mampu  mulai   mengenal mengenal 
 

(lima bagian). menunjukkan mampu  lima bagian dan bisa  
   

 

  bagian-  mengenal tubuh yang menyebutkan 
 

  bagian tubuh dengan baik disebutkan hampir  
 

  yang  3 bagian dengan baik. seluruh  
 

  disebutkan. tubuh  yang   bagian  
 

    disebutkan.   tubuhnya. 
 

           
 

Saran: Orang tua harus sering mengenalkan nama bagian-bagian tubuh kepada anak, 

khususnya panca indera. 

80. Mengetahui Ketika Anak mulai Anak  sudah Anak  sudah 
 

konsep   satu diminta memahami mampu mampu 
 

ketika diminta untuk jumlah yang memberikan memberikan  

satu. 
 

memberikan diminta  sesuatu sesuatu  
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 sesuatu, anak dengan  yang miliknya miliknya 

 cenderung dia berikan sesuai dengan sesuai  

 memberikan meskipun jumlah yang dengan  

 seluruhnya. terkadang diminta, jumlah yang 

  salah, dan tetapi dalam diminta, 

  masih harus jumlah yang bahkan  

  berulang kali sedikit. Satu dengan  

  diingatkan. sampai tiga jumlah yang 

  “Beri satu benda saja. cukup  

  saja nak”.   banyak 4 

      sampai 10 

      buah benda 

      yang diminta. 

      Meskipun 

      terkadang  ia 

      salah  

      menjumlah- 

      kan.  

      Misalnya, 

      diminta  

      memberikan 

      tujuh tetapi 

      dia hanya 

      memerikan 

      enam buah. 
        

Saran: Anak dilatih untuk memberi dengan menyebutkan. Beri ibu satu buah rambutan, 

beri dua dst. 

81. Memasangka Anak belum Anak  sudah Anak mampu Anak mampu 
 

n satu warna mampu  mulai memasang- memasangka 
 

yang sama. memasang- mampu kan satu n satu warna  

 
 

 kan satu memasangka warna yang yang sama 
 

 warna yang n satu warna sama.  dan sudah 
 

 sama.  yang sama.   mengenal 
 

      banyak  
 

      warna.  
 

        
 

Saran: Orang tua harus sering mengenalkan warna dan melatih anak untuk mencocokkan 

warna yang sama kepada anak. 

82. Menirukan  Anak belum Anak  mulai Anak sudah Anak sudah 
 

membuat  mampu mampu mampu mampu 
 

kereta dari 5 menirukan menirukan menirukan menirukan  

balok yang 
 

membuat membuat membuat membuat  

disusun 
  

 

  
kereta dari 5 kereta namun kereta dari 5 kereta dari 5  

berjajar  di  
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atas meja. balok   yang hanya balok   yang balok yang 

 disusun mampu disusun disusun 

 berjajar. menyusun  2 berjajar tetapi berjajar 

  balok. masih dengan 

   dibantu orang sendirinya 

   lain. dan dengan 

    sangat rapi. 
      

Saran: Orangtua harus sering melatih anak bermain menyusun balok dari bentuk 

sederhana hingga yang lebih kompleks dan rumit. 

83. Memahami Anak  belum Anak mulai Anak mampu Anak sudah 
 

konsep mampu mampu mengurutkan mampu 
 

ukuran besar, mengurutkan mengurutkan ukuran besar, mengurutkan  

kecil, panjang, 
 

ukuran besar, ukuran, kecil, ukuran besar,  

pendek.  

kecil, besar, kecil, panjang, kecil, 
 

 

  
 

 panjang, panjang, pendek tetapi panjang, 
 

 pendek. pendek. dengan benar pendek 
 

  Namun namun masih dengan benar 
 

  masih sering dengan tanpa  
 

  salah  dibimbing. bantuan 
 

  mengurutkan  orang tua dan 
 

  antara kecil  guru.  
 

  dan pendek    
 

  juga antara    
 

  besar dan    
 

  panjang    
 

  untuk jenis    
 

  benda yang    
 

  sama.     
 

       

Saran: Orang tua lebih sering untuk melatih anak mengenalkan ukuran benda.  
 

        

84. Mengenal tiga Anak  belum Anak mulai Anak mampu Anak sudah 
 

macam mengenal mampu mengenal   3 mampu 
 

bentuk. macam- mengenal macam mengenal  

 
 

 macam satu bentuk, bentuk lebih dari  5 
 

 bentuk. misalnya dengan baik. macam- 
 

  bulat saja.  macam 
 

     bentuk dan 
 

     mampu 
 

     menyebutkan 
 

     nama-  
 

     namanya. 
 

        

Saran: Orang tua lebih sering untuk mengenalkan macam-macam bentuk kepada anak. 

 

85. Mulai Anak  belum Anak  sudah Anak mampu Anak  sudah 
     

 

~ 104 ~ 



mengenal mampu mulai  memilih mampu  

pola. mengenal mampu beberapa pola mengenali 

 pola mengenali dengan banyak pola 

 sama sekali. satu sampai sendirinya dan sudah 

  dua pola tetapi  masih mampu  

  tetapi masih ragu. menyebutkan 

  membutuh-  perbedaanya 

  kan bantuan  dengan baik. 

  dari guru.    

       
Saran: Sebaiknya sebagai orang tua harus bisa memahami pola berpikir pada anak dan 

pada usia 2-3 tahun anak sudah mulai mampu mengenal pola. 

86. Memahami Anak  belum Anak sudah Anak mampu Anak mampu 
 

simbol  angka mampu mampu memahami menunjukkan 
 

dan memahami memahami simbol angka sikap mandiri  

maknanya. 
 

simbol angka simbol angka dan dalam  

 
 

 dan dan makna maknanya memahami 
 

 maknanya. tetapi masih tetapi  masih simbol angka 
 

  membutuh- melibatkan dan 
 

  kan bantuan guru. maknanya. 
 

  dari guru.   
 

      
 

Saran: Sebagai orang tua harus bisa memahai kognitif berpikir pada anak dan jika anak 

bertanya harus sesuai dengan tingkat usia anak dan anak itu mulai memahami simbol 

angka dan maknanya. 

87. Meniru  Anak belum Anak sudah Anak mampu Anak mampu 
 

perilaku orang mampu  mampu meniru orang menunjukkan 
 

lain dalam meniru  meniru lain   dalam sikap  
 

menggunakan 
  

 

perilaku perilaku mengguna- mandirinya  

barang. 
 

 

 
orang lain orang lain kan barang. meniru  

  
 

  dalam  dalam   perilaku 
 

  mengguna- mengguna-  orang lain 
 

  kan barang. kan barang  dalam 
 

    tapi perlu  mengguna- 
 

    bantuan  dari  kan barang 
 

    guru atau  orang lain 
 

    orangtuanya.  dan mampu 
 

       mengajarkan 
 

       kepada 
 

       temannya. 
 

          

Saran: Orang tua dapat mengenalkan pada anak mengenai dunia luar, mengenai benda, 

fungsi dan cara menggunakan benda tersebut. 

88. Memberikan Anak  belum Anak  mulai Anak  mulai Anak    bisa 

nama atas mampu bisa mampu menunjukkan 
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karya yang memberikan memberikan dalam  nama atas 

dibuat.  nama atas nama atas memberikan karya yang 

  karya yang di karya yang nama atas dibuatnya 

  buatnya  dibuatnya karya yang dengan  

  meskipun dengan  dibuat tanpa percaya  diri 

  sudah  dibantu oleh bantuan. dan sudah 

  dibantu dan orang tuanya.   bisa  

  diberikan      memberikan 

  contoh oleh     saran nama 

  orang tuanya.     untuk karya 

        yang dibuat 

        oleh  

        temannya. 
           

Saran: Orang tua bisa memberikan nama atas karya yang dibuat oleh anak untuk 

memberikan contoh dan gambaran kepada anaknya mengenai cara memberi nama 

sebuah karya, kemudian orang tua meminta anak untuk mencoba memberikan nama 

yang lain untuk karya anak tersebut dan memberikan apresiasi atas keberhasilannya. 

 

89. Melakukan Jika  Anak sudah Anak sudah Anak sudah 
 

aktivitas diberikan mulai  mulai  bisa  
 

seperti kondisi mainan  mampu mampu  melakukan  

nyata  (misal: 
  

 

seperti untuk melakukan melakukan aktivitas  

memegang  

masak- 
 

aktivitas aktivitas seperti 
 

 

gagang   
 

masakan, sseperti seperti 
 

kondisi nyata 
 

telepon).  
 

anak belum kondisi kondisi 
 

dengan 
 

 

   
 

 mampu nyata, seperti nyata, tanpa sendirinya 
 

 mengguna- main masak- didampingi dengan peran 
 

 kan  mainan masakan orangtua. yang lebih 
 

 tersebut tetapi perlu   kompleks, 
 

 seperti  didampingi   seperti  
 

 seolah-olah dan diajarkan   bermain 
 

 sedang  orangtua.   masakan 
 

 memasak.     sambil  
 

 Belum      mengurus 
 

 mampu     boneka  
 

 bermain     bayinya. 
 

 peran.        
 

          

Saran: Orang tua kita bisa memberikan stimulus dengan melakukan aktifitas sederhana 

agar anak dapat meniru perilaku orang dewasa. 

90. Memperlihatk Anak masih Anak sesekali anak selalu Saat   sudah 
 

an rasa ingin acuh dengan sudah mulai bertanya mendapatkan 
 

tahu pada benda-benda menunjukkan mengenai penjelasan  

benda-benda 
 

di  rasa ingin benda atau mengenai  

di 
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sekelilingnya sekelilingnya. tahu  sesuatu yang benda atau 
 

dengan   mengenai baru  sesuatu yang 
 

bertanya   benda  mengenai ingin  
 

mengapa?, 
   

 

 
disekeliling- benda di diketahui, dia  

begaimana  
 

 
nya tetapi sekelilingnya. selalu 

 
 

cara benda ini   
 

 

hanya benda 
  

berusaha 
 

bekerja?,     
 

  

yang menarik 
  

untuk 
 

 

benda ini     
 

berasal dari  perhatiannya   mencoba 
 

mana?,dan  saja.    memberi 
 

benda ini      tahu orang  
dibuat dari 

     
 

     
terdekatnya.  

apa?       
 

        
 

         
 

Saran: Orang tua harus sering menstimulasi anak dengan cara menjelaskan benda atau 

objek yang ada di dalam rumah dan di luar rumah mengenai namanya, kegunaan, dan cara 

membuatnya. 
 

USIA 3-4 Tahun 

PERTANYAAN BB MB BSH BSB 
         

91. Menyebutkan Anak belum Anak sudah Anak sudah Anak sudah 
kembali bisa  mulai  mampu  mampu  
benda-benda mengenali mengenali menyebutkan menyebutkan 
yang benda-benda beberapa dengan baik benda-benda 
dikenalnya. yang ada  di benda di benda-benda yang  

 sekitarnya. sekitarnya. yang  dikenalinya 
     dikenalinya. beserta  

       fungsi-fungsi 
       dari benda 
       tersebut. 

Saran: Sebaiknya orang tua memberi stimulus kepada anak dengan cara mengajak anak 

menyebutkan nama-nama benda yang ada dirumah. Seperti memberi tahu yang mana 

meja, kursi, dsb. 
92. Hapal Anak  belum Anak sudah Anak sudah Anak  sudah 

berhitung 1-3. mampu mulai  mampu  mampu 
 mengenal mampu  mengenal berhitung 
 angka 1-3. mengenal angka dan dari angka 1- 
  angka 1-3 berhitung 5. 
  tetapi anak dari 1-3  
  masih sering dengan baik.  

  lupa dan    

  tidak     

  berurutan    

  menyebutkan    

  angka     

  tersebut.    

Saran : Sebaiknya orang tua mulai mengenalkan angka kepada anak dengan cara yang 

menyenangkan dirumah. Seperti dengan mengajak anak bernyayi lagu tentang angka, 

mengajak anak menghitung benda-benda yang disukainya. Bisa dengan menghitung 
jumlah bonekanya sendiri atau mainan lainnya.  
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93. Menunjukkan Anak tidak Anak sudah Anak sudah Anak sudah 
perbedaan   2 mampu  mulai  mampu mampu 
objek yang membedakan menunjukkan membedakan membedakan 
serupa tapi antara dua peningkatan dua objek dua objek 
tidak sama. objek yang perkembanga yang serupa yang serupa, 

  serupa tetapi n. Anak contohnya serta mampu 
  tidak sama. sedikit demi anak sudah menyebutkan 
  Contohnya sedikit  mengetahui perbedaan 
  anak tidak mengenal yang mana yang spesifik 
  bisa  perbedaan yang jeruk untuk setiap 
  membedakan antara dua dan yang objek  
  antara jeruk objek serupa mana yang tersebut. 
  dengan  berdasarkan lemon.    

  lemon.  yang      

    dijelaskan     

    oleh orang     

    tuanya.     

Saran: Orang tua harus mengenalkan objek-objek yang serupa tetapi tidak sama, misalnya 

orang tua memberi tahu mana yang jeruk dan mana yang lemon dengan menyertakan ciri-

ciri dari setiap buah tersebut. 
94. Mengelompo Anak belum Anak sudah Anak sudah Anak mampu 

kkan   benda- mampu menunjukkan mampu mengelompo 
benda dengan memahami sedikit  mengelompo kkan  benda- 
kategori konsep  peningkatan kkan benda- benda  

tertentu. pengelompok dalam  benda dengan dengan  

 kan benda. perkembanga kategori kategori  
 Masih  nnya. Seperti sesuai  tertentu  

 menganggap mulai  harapan dengan jenis 
 semua benda mengumpulk perkemban- yang lebih 
 sama.  an benda- gan dengan banyak dan 
   benda yang sendirinya kompleks 
   berserakan di tanpa  secara  

   dekatnya bantuan terstruktur 
   tetapi anak siapapun dan tepat. 
   belum      

   memahami     

   untuk      

   mengumpulk     

   an sesuai     

   jenis benda     

   tersbut.     

Saran: Orang tua harus memberi stimulus kepada anak dengan cara mengajak anak 

bermain mengelompokkan benda dengan kategori tertentu. Seperti mengajak anak 
mengelompokkan benda berdasarkan warnanya. 

95. Menyortir Anak belum Anak mulai Anak mampu Anak sudah 
kumpulan mampu mengenali mengelompo mampu  
kubus dari  2 memahami warna tetapi kkan kubus mengelompo 
warna yang jenis warna belum  berdasarkan kkan kubus 
berbeda. dan  mengerti warna secara berdasarkan 

  mengenai akan bentuk mandiri. warna secara 
          

 

~ 108 ~ 



 berbagai geometris.  mandiri  dan 
 bentuk-   mampu 
 bentuk   menyebutkan 
 geometris.   warnanya 
    dengan tepat. 

Saran: Orang tua bisa menstimulus anak dengan cara mengajarkan anak tentang  
warna dan bentuk-buntuk geometri lainnya, kemudian mengajaknya bermain 

mengelompokkan sesuai dengan warnanya.  
96. Menyusun Anak belum Anak mulai Anak mampu Anak mampu 

gambar pada mengenal mampu  menyusun menyusun 
loto dan perbedaan menyusun gambar pada gambar pada 
puzzle.  gambar- gambar pada loto dan loto dan 

  gambar dan loto dan puzzle secara puzzle secara 
  belum  puzzle namun mandiri mandiri  dan 
  mampu  masih  tetapi belum mampu  
  meyusun dengan  mampu  menyelesaika 
  gambar. dibantu oleh menyelesaika nnya secara 
    orang lain. nnya atau tepat serta 
      mampu  mampu  
      menyelesaika menyebutkan 
      nnya tetapi gambar pada 
      memakan loto dan 
      waktu yang puzzle.  

      cukup lama.   

Saran: Orang tua bisa menyediakan permainan puzzle dirumah, mengajaknya bermain 

bersama, dan membimbingnya untuk menyelesaikan puzzle. 
97. Memahami  3 Anak belum Anak sudah Anak sudah Anak sudah 

jenis kata berkembang mulai  mampu  mampu 
depan.  sesuai  mengenali memahami memahami 

  tingakat jenis kata tiga jenis kata tiga bahkan 
  perkembanga depan, tetapi depan.  lebih dari tiga 
  nnya. Anak hanya    jenis kata 
  belum  memahami   depan dan 
  memahami satu jenis   mampu 
  penggunaan kata depan.   untuk  

  kata depan.     menggunaka 
        nnya dalam 
        berbahasa. 

Saran: Orang tua sebaiknya lebih sering mengajak anak berbicara dan mengarahkan 
jawabannya yang sesuai untuk jenis kata depan.     

98. Menghitung 3 Anak belum Anak mulai Pencapaian Anak sudah 
buah benda. menjukkan mengenal perkemba- mampu 

  perkemba- angka dan ngan sudah menghitung 
  ngan sesuai menyebutkan sesuai dengan lebih dari tiga 
  usianya. anak 1 2 3, tetapi tahapan buah benda 
  belum  anak belum usianya. yang ada 
  memahami memahami Anak mampu disekitarnya 
  konsep angka konsep  menghitung secara  
  dan  berhitung. tiga buah mandiri  dan 
  berhitung.   benda yang menyebutkan 
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   ada di nama 
   sekitarnya.  bendanya. 

Saran: Orang tua harus memberikan stimulus kepada anak dengan cara mengajaknya 

menghitung benda-benda yang ada dirumah, seperti menghitung berapa banyak kursi, 

meja, dsb. Agar anak lebih lancar dalam berhitung. 
99. Memasang- Anak  belum Anak sudah Anak sudah Anak sudah 

kan 2 warna. mampu menunjukkan mengenal mampu  
 mengenal perkemba- warna dan mengenal 
 warna. ngan, yaitu mampu  warna dan 
  anak sudah memasang- memasang- 
  mulai  kan atau kan dua 
  mengenal 1-2 menyatukan bahkan lebih 
  warna.  dua buah dari dua 
    warna sesuai warna sesuai 
    dengan aspek perintah 
    perkemba- secara benar 
    ngan di dan tepat 
    usianya. tepat serta 
      anak sudah 
      mampu  
      menyebutkan 
      warna  

      tersebut. 
Saran: Sebaiknya orang tua mengenalkan warna pada anak sejak dini sehingga anak sudah 
dapat mengetahui berbagai warna.  
100. Mengetahui Anak  belum Anak  masih Anak  sudah Anak sudah 

jenis mampu dibimbing mengetahui mengetahui 
kelaminnya mengenal untuk jenis jenis  

sendiri. jenis mengetahui kelaminnya. kelaminnya 
 kelaminnya jenis  dan  

 sendiri. kelaminnya.  mengetahui 
    perbedaan 
    antara laki- 
    laki dan 
    perempuan 
    dan sudah 
    mengetahui 
    jenis  

    permainan 
    apa yang 
    sesuai  

    dengan jenis 
    kelaminnya. 

Saran: Orang tua harus memberikan pengetahuan sejak dini kepada anak tentang jenis 
kelaminnya serta memberi tahu perbedaan antara laki-laki dan perempuan.  
101. Paham bila Anak belum Anak mulai Anak sudah Anak 

ada bagian mampu  mampu menunjukkan memahami 
yang hilang memahami memahami perkemba- bila ada pola 
dari suatu pola suatu pola gambar, ngan sesuai suatu gambar 
pola  gambar gambar dan dan mulai harapan. yang  hilang. 
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seperti pada tidak  paham mengetahui Anak sudah Anak juga 
gambar wajah apabila ada apabila   dapat  sudah bisa 
orang  bagian yang terdapat pola mengetahui menyebutkan 
matanya tidak hilang pada yang hilang degan baik bagian apa 
ada, mobil gambar.  pada gambar. apabila pada yang hilang 
bannya copot,   Namun jika suatu gambar serta bisa 
dsb.    ditanya   terdapat melengkapin 

    bagian  apa bagian  ya.  

    yang hilang gambar yang   

    anak belum hilang. Akan   

    bisa   tetapi masih   

    menyebutkan sering salah   

    nya   dalam    

    meskipun menyebutkan   

    sudah   bagian yang   

    dibimbing. hilang.    

Saran: Orang tua bisa menstimulasi anak dengan cara memberikan permainan dengan pola 

gambar-gambar dengan bagian yang hilang, dan mengajak anak untuk melengkapi gambar 

tersebut. 
102. Menyebutkan Anak belum Anak sudah Anak mampu Anak sudah 

berbagai menunjukan menunjukan menyebutkan mampu  
nama perkembanga sedikit  beberapa menyebutkan 
makanan dan n sesuai yang perkemba- macam berbagai 
rasanya. diharapakan. ngan. Anak makanan dan macam nama 

 Anak belum sudah mulai rasanya makanan dan 
 mengetahui mengetahui dengan tepat. rasanya  
 nama  beberapa  dengan  

 makanan nama   sempurna 
 serta belum makanan,  bahkan saat 
 mampu tetapi anak  makanan 
 menyebutkan belum   tersebut lebih 
 rasanya. mengetahui  komples. 
   nama dan    

   perbedaan    

   rasanya.    

Saran: Orang tua harus mengenalkan rasa kepada anak, contohnya menyuruh anak 
mencicipi gula dan memberi tahu bahwa gula itu memiliki rasa manis, dsb.  
103. Menyebutkan Anak belum Anak mulai Anak mampu Anak mampu 

berbagai mengetahui mampu  menyebutkan menyebutkan 
macam kegunaan menyebutkan berbagai semua 
kegunaan dari dari benda- berbagai macam  macam 
benda. benda di macam  kegunaan kegunaan 

 sekitarnya. kegunaan benda tetapi benda 
   benda tetapi tidak secara dengan  baik 
   masih  keseluruhan. dan  percaya 
   dengan    diri. 
   bantuan     

   guru.     

Saran: Orang tua harus sering mengenalkan benda-benda di sekitarnya berserta dengan 

kegunaannya, contohnya; cara menggunakan pensil dengan menulis.  
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104. Memahami Anak belum Anak mulai Anak sudah Anak bisa 
persamaan mampu  menyadari mampu  menunjukan 
antara dua menunjukkan adanya  menunjukkan persamaan 
benda.  persamaan persamaan persamaan antara dua 

  antara dua tetapi masih antara dua benda. Serta 
  benda.  ragu dan benda, tetapi mampu  

    belum  belum  menyebutkan 
    mampu  mampu  ciri-ciri yang 
    mampu  menyebutkan menyamakan 
    menunjukan dengan benar .  

    persamaan ciri yang   

    antara kedua menyamakan   

    benda.  .    

Saran: Orang tua mengenalkan dua bendayang berbeda tetapi dengan memberitahu atau 

menjelaskan persamaan antara benda itu, misalnnya benda itu sama-sama berbentuk bulat 

dan berwarna kuning. 
105. Memahami Anak belum Anak mulai Anak mampu Anak sudah 

perbedaan mampu  mampu  membedakan bisa  

antara dua hal Memahami Memahami antara dua membanding 
dari jenis yang perbedan perbedaan hal dari jenis kan antara 
sama seperti antara dua antara dua yang sama dua hal dari 
membedakan hal dari jenis hal dari jenis dengan baik. jenis yang 
antara buah yang sama. yang sama   sama, bahkan 
rambutan dan   tetapi masih   ia bisa 
pisang,    membutuh-   menjelaskan 
perbedaan   kan  bantuan   dengan baik 
antara ayam   guru dan   kepada  
dan kucing.   orang tua.   teman–  

        temannya 
        mengenai 
        perbedaan 
        dari dua hal 
        yang sama 
        tersebut. 

Saran: Orang tua sebaiknya mengenalkan sesuatu dilingkungan sekitar anak seperti buah-

buhan dan binatang contoh seperti apa itu kelinci, semut dan lain sebagainya. 
106. Mengerjakan Anak belum Anak mulai Anak sudah Anak bisa 

tugas  sampai bisa  mampu bisa  mengerjakan 
selesai. mengerjakan dalam  mengerjakan tugas nya 

 tugas sampai mengerjakan tugasnya sendiri  

 selesai. tugas sampai sendiri  sampai  

   selesai tetapi sampai  selesai dan 
   tidak secara selesai, tetapi benar serta 
   keseluruhan belum benar sudah bisa 
   dan tidak secara  membantu 
   benar  keseluruhan teman-  

   keseluruhann   temannya. 
   ya.      

Saran: Orang tua harus memberikan bimbingan kepada anak dan memberikan peraturan 

agar bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Orangtua harus  
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memperhatikan anak dan memastikan mereka mengerjakan tugas mereka sampai selesai. 
 

107. Menjawab Anak belum Anak sudah Anak sudah Anak sudah 
apa yang akan memahami mulai  mampu bisa  

terjadi akibat yang mampu dalam  menjawab 
selanjutnya akan terjadi menjawab menjawab apa yang 
dari  berbagai ketika  apa yang apa yang akan terjadi 
kemungkinan. ditanya  akan terjadi akan terjadi selanjutnya 

 sesuatu. selanjutnya selanjutnya jika  

 Misalnya, dari berbagai jika  melakukan 
 kalau tidak kemungkinan melakukan atau tidak 
 mandi apa . Tetapi atau tidak melakukan 
 yang akan belum secara melakukan sesuatu. 
 terjadi?  optimal  atau sesuatu. Selain itu 
   masih kurang   anak sudah 
   tepat.    mampu 
       menjelaskan 
       kembali 
       kepada 
       orangtuanya 
       dan anak 
       sudah  
       mampu 
       mengingat- 
       kan hal yang 
       dia ketahui 
       itu kepada 
       teman- 
       temannya. 

Saran: Orang tua harus lebih mengajari anak tentang kemungkinan yang akan terjadi 

dalam suatu keadaan, contohnya jika anak bermain di tempat yang tinggi bisa terjatuh. 
 

108. Menyebutkan Anak  belum Anak mulai Anak  sudah Anak  sudah 
bilangan 1-10. mengerti paham  mampu bisa 

 akan menyebutkan menyebutkan menyebutkan 
 bilangan 1-10 bilangan 1-10 bilangan 1-10 bilangan   1- 
  namun masih secara 20. 
  terbata-bata berurutan.  

  dan sering   

  salah.    

Saran: Orang tua mengajari anak dengan cara bermain sambil berhitung agar anak mudah 
lancar dalam berhitung.  
109. Mengenal Anak  belum Anak hanya Anak sudah Anak sudah 

beberapa mengenal mampu mampu  bisa  

huruf atau akan huruf. mengenal mengenal menyebutkan 
abjad tertentu  beberapa beberapa huruf secara 
dari A-Z  huruf atau huruf atau lengkap  dari 
yang pernah  abjad tertentu abjad tertentu A-Z.  

dilihatnya.  dari A-Z dari A-Z.   

   yang pernah     
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dilihatnya.  
Dan belum 
mampu 
menyebutan 
dengan  
benar.  

Saran: Orang tua sebaiknya memberikan stimulasi anak agar mengenal huruf seperti 

dengan cara memasang poster huruf di rumah dan mengajaknya menyebutkan huruf dan 

bernyanyi tentang huruf. 
110. Menempatkan Anak belum Anak mulai Anak mampu Anak bisa 

benda dalam mengerti menempat- menempat- menempat- 
urutan ukuran menempat- kan benda kan benda kan benda 

paling kecil kan benda dalam urutan dalam urutan dalam urutan 
sampai urutan dalam urutan ukuran paling ukuran paling ukuran paling 

ukuran paling ukuran paling kecil sampai kecil sampai kecil sampai 
besar.  kecil sampai urutan  urutan  urutan 

  urutan  ukuran paling ukuran paling ukuran paling 
  ukuran paling besar tetapi besar tanpa besar dengan 
  besar.  dengan bantuan guru tepat dan 
  Cenderung bantuan tetapi masih benar.  
  mengumpulk guru.  terdapat   

  an    kesalahan.   

  bedasarkan       

  warna saja.       

Saran: Sebaiknya orang tua mengajak anak bermain untuk menyusun benda-benda dari 

ukuran yang kecil sampai yang besar. 
111. Mulai  Anak belum Anak mulai Anak sudah Anak bisa 

mengikuti bisa  mampu  mampu  mengikuti 
pola tepuk mengikuti mengikuti dalam  pola tepuk 
tangan.  pola tepuk pola tepuk mengikuti tangan  

  tangan.  tangan  pola tepuk dengan  

    dengan  tangan  percaya diri. 
    tangannya dengan    

    sendiri  sendirinya   

    dengan  tetapi masih   

    dibimbing terlihat ragu.   

    orang lain.     

Saran: Orang tua mengajarkan anak dengan bernyanyi sambil bertepuk tangan.  

112. Mengenal Anak belum Anak hanya Anak mulai Anak mampu 
konsep  mengenal mampu  memahami mengguna- 
banyak dan kongsep mengenal konsep  kan   konsep 
sedikit.  banyak dan konsep  banyak dan banyak dan 

  sedikit  banyak dan sedikit, tetapi sedikit  

    sedikit dari terkadang dengan  

    guru.  kurang tepat. sendirinya 
        dengan baik 
        dan benar. 

Saran: Mampu menstimulasi anak agar anak mampu mengenal dan menggunakan konsep 

banyak dan sedikit yaitu bisa dengan cara memberikan kegiatan melalui bentuk permainan 

yang menyenangkan bagi anak dan berhubungan dengan kosep  
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banyak sedikit, contohnya; petak umpet. 
113. Mengenali Anak belum Anak mulai Anak sudah Anak sudah 

alasan  mengetahui mampu  mampu bisa memberi 
mengapa ada cara  mengenali mengenali alasan  

sesuatu yang mengenali alasan  alasan  mengapa ada 
tidak  masuk alasan  mengapa ada mengapa ada sesuatu  yang 
dalam  mengapa ada sesuatu yang sesuatu yang tidak masuk 
kelompok sesuatu  yang tidak  masuk tidak masuk dalam  

tertentu.  tidak masuk dalam  dalam  kelompok 
  dalam  kelompok kelompok tertentu. 
  kelompok tertentu. tertentu.   

  tertentu.       

Saran: Mengenalkan anak pada sebab dan akibat sehingga anak mengetahui sesuatu bisa 

terjadi karena ada sebab dan akan memberikan dampak yaitu akibat, contohnya: balon 

yang pecah disebabkan karena ditusuk dengan jarum maka balon harus dijaga agar tidak 

terkena benda tajam.  
114. Menjelaskan Anak belum Anak bisa Anak sudah Anak sudah 

model atau bisa  menjelaskan pandai  bisa  

karya yang menjelaskan jenis/model menjelaskan menjelaskan 
dibuatnya. apa  dan hasil jenis/model model atau 

  jenis/model karya yang atau karya karya nya 
  atau nama dibuatnya yang  sendiri serta 
  hasil karya setelah  dibuatnya mampu  
  yang  dijelaskan sendiri.  menjelaskan 
  dibuatnya. kembali    dengan benar 
    gurunya.    jenis/model 
        untuk hasil 
        karya  

        temannya. 
Saran: Memberikan pujian atau penghargaan atas karya anak agar anak menjadi positif dan 

bersemangat hingga mampu menjelaskan model atau karyanya dengan percaya diri karena 

merasa dihargai. 
115. Menyebutkan Anak belum Anak mulai Anak sudah Anak mampu 

peran dan paham akan mengerti mampu  untuk  

tugasnya.  peran  dan akan peran untuk  menyebutkan 
  tugasnya, di dan tugas di menyebutkan dan  

  rumah   rumah dan di peran dan melaksana- 
  maupun di sekolah  tugasnya kan peran 
  sekolah.  meskipun sendiri.  dan tugasnya 
     harus sering   sendiri tanpa 
     diingatkan.   perlu  

         diingatkan 
         dan sudah 
         dilakukan 
         secara rutin. 

Saran: Mengenalkan anak dengan cara bermain peran guna mengasah kemampuan kognitif 
anak.  
116. Menggambar Anak belum Anak mulai Anak mampu Anak sudah 

atau paham akan memahami untuk bisa gambar 
membentuk menggambar gambar atau menggambar atau  
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sesuatu atau bentuk suatu atau  membentuk 
konstruksi membentuk konstruksi membentuk suatu  

yang  sesuatu namun belum sesuatu konstruksi 
mendeskripsik konstruksi mampu  konstruksi yang  

an sesuatu yang menjelaskan yang  menjelaskan 
yang spesifik. mendeskripsi menjelaskan mendeskripsi suatu yang 

  kan  sesuatu sesuatu yang kan sesuatu detail dan 
  yang spesifik. detail dan yang spesifik. bisa  

   spesifik  Dengan menjelaskan 
   mengenai hal dibimbing kembali  
   yang di oleh orang kepada  

   gambarnya. lain.  teman-  

       temannya. 
Saran: Ajarkan anak mengungkapkan perasaannya lewat kata-kata sehingga mampu 
melatih komunikasi verbalnya menciptakan lingkungan pendengar yang baik.  
117. Melakukan Anak  belum Anak sudah Anak sudah Anak bisa 

aktivitas bisa mulai  mampu melakukan 
bersama melakukan mampu  melakukan aktivitas 
teman dengan aktivitas merencana- merencana- bersama 
terencana. bersama kan suatu kan bentuk temannya 

 teman permainan aktivitas yang dengan  
 dengan apa yang akan  perencanaan 
 terencana. akan  dilakukan yang cukup 
 Anak dilakukan bersama baik bila 
 cenderung meskipun teman.  dibandingkan 
 melakukan dibantu oleh   dengan anak 
 aktivitas guru.    seusianya. 
 secara       

 spontan.       

Saran: Orang tua harus memberi kesempatan pada anak untuk bermain bersama temannya, 

membiarkan anak membuat jadwal, dan perencanaan aktifitas. Sehingga setiap aktivitas 
anak dengan temannya menjai terstruktur.  

USIA 4-5 Tahun  
PERTANYAAN BB MB BSH BSB 

      

118. Mengenal Anak  belum Anak  mulai Anak  sudah Anak sudah 
benda  bisa bisa mampu bisa  

berdasarkan mengenal mengenal mengenal mengguna- 
fungsi (pisau benda benda namun benda kan benda 
untuk  berdasarkan belum berdasarkan berdasarkan 
memotong, fungsinya. mengetahui fungsi. fungsinya. 
pensil untuk  fungsinya.    

menulis).      

Saran: Orang tua menyediakan alat tulis, kertas dan pensil warna lalu mengajak anak 

untuk menggambar atau menulis di atas kertas sehingga anak mengetahui bahwa pensil 

digunakan untuk menulis. 
119. Menggunakan Anak belum Anak mulai Anak mampu Anak 

benda-benda bisa  bisa memilih mengguna- melakoni 
sebagai mengguna- benda kan benda- permainan 
permainan kan benda- sebagai benda yang peran dengan 
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simbolik benda permainan ada sebagai mengguna- 
(kursi sebagai sebagai simbolik. permainan kan benda- 
mobil). permainan  simbolik, benda yang 

 simbolik.  tetapi belum ada di 
   tepat dalam sekitarnya. 
   penggunaann   

   ya.    

   seperti, balok   

   kayu sebagai   

   uang.    

Saran: Orang tua bisa mengajak anak untuk bermain peran serta menggunakan barang-

barang yang ada dirumah sebagai permainan simboliknya, seperti bermain jual-jualan 

kertas, bisa dipotong-potong dan dijadikan sebagai uang. 
120. Mengenal Anak  belum Anak  mulai Anak mampu Anak  

konsep bisa mengenal mengenal menunjukkan 
sederhana mengenal konsep konsep kemampuan 
dalam konsep sederhana sederhana memprediksi 
kehidupan sederhana dalam dalam situasi yang 
sehari-hari dalam kehidupan. kehidupan terjadi.  

(gerimis, kehidupan  sehari-hari Mulai  

hujan,  gelap, sehari-hari.  ketia melihat mengetahui 
terang, Belum  langsung bahwa hari 
temaram, mampu  kejadiannya. gelap  

dsb). membedakan   mendung 
 keadaan/cua   akan turun 
 ca .   hujan.  

Saran: Orang tua selalu memberi bimbingan kepada anak dalam setiap kejadian yang 

sedang terjadi dan mengenalkan kepada anak tentang konsep-konsep sederhana seperti, 

jika sedang hujan maka kenalkan kepada anak bahwa ini hujan. 
121. Mengkreasi- Anak  belum Anak mulai Anak bisa Anak  

kan sesuatu pernah mencoba- mengkreasi- menunjukkan 
sesuai dengan menunjukkan coba  kan sesuatu sikap  

idenya sendiri suatu mengkreasi- sesuai dengan pemecahan 
yang terkait mengkreasi- kan sesuatu idenya masalah  

dengan kan tertentu. sesuai  sendiri. secara  

berbagai  dengan   mandiri.  

pemecahan  idenya   Anak  

masalah.  sendiri,   menunjukkan 
   meskipun   kepada  

   terkadang hal   orangtuanya 
   yang dibuat   bahwa saat 
   tidak kita   mainannya 
   ketahui   jatuh  

   fungsinya.   kedalam  

       lumpur ia 
       sudah  

       mencucinya 
       tanpa  

       disuruh.  
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Saran: Orang tua memberikan tantangan-tantangan sesuai dengan kemampuan anak  
dengan cara tidak ikut campur dan memberikan waktu kepada anak mencari jalan keluar 

dari tantangan tersebut. 

122. Mengamati Anak masih Anak mulai Anak  Anak sudah 
benda dan kurang tertarik  menaruh mampu 
gejala dengan perduli   dan melihat  perhatian menyebutkan 
rasa ingin tidak tertarik benda-benda mengamati kegunaan 
tahu.  dengan disekitarnya. benda untuk suatu benda, 

  benda-benda Sesekali  memperhatik dan sudah 
  yang ada  di memainkan an apa mampu 
  sekitarnya. benda itu fungsinya mengenali 
    meski tidak dan cara benda  

    sesuai  menggunaka tersebut 
    fungsinya. nnya.  berbahaya 
      Terlihat anak atau tidak. 
      membuka,   

      menutup,   

      mengangka,   

      dan    

      membolak-   

      balik benda   

      tersebut.   

Saran: Orang tua memperkenalkan benda-benda serta gejalanya kepada anak dengan cara 

yang kreatif sehingga anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu benda 

yang akan diamati. 
123. Mengenal Anak belum Anak sudah Anak sudah Anak  

pola  kegiatan mengenal mau megikuti bisa  melakukan 
dan  pola kegiatan jadwal menghargai aktivitas 
menyadari dan belum kegiatan waktu.  sesuai  
pentingnya memiliki meskipun   waktunya. 
waktu.  kesadaran dalam bentuk     

  tentang  perintah.     

  pentingnya       

  waktu.        

Saran: Orang tua melibatkan anak dalam pembuatan jadwal kesehariannya.  

124. Memahami Anak belum Anak mulai Anak mampu Anak dapat 
posisi atau mengetahui memahami menyebutkan menyebutkan 
kedudukan kedudukan- kedudukan- nama  nama  

dalam  nya dalam nya dalam anggota  anggota 
keluarga, keluarga, lingkungan keluarga lain, keluarga dan 
ruang,  ruang, dan keluarga teman, dan teman serta 
lingkungan lingkungan yaitu sebagai jenis kelamin ciri-ciri 
sosial, (misal : sosial. Masih anak.  mereka.  khusus 
sebagai  sering      mereka 
peserta didik, menangis  di     secara lebih 
anak, atau sekolah.     rinci (warna 
teman).        kulit, warna 

        rambut, jenis 
        rambut, dll) 
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Saran: Orang tua memperkenalkan posisi anak dan orang-orang disekitarnya. 
125. Mengklasifika Anak belum Anak mulai Anak mampu Anak mampu 

si benda bisa  tertarik  mengelompo mengelompo 
berdasarkan membedakan mengenal kkan berbagai kkan benda 
fungsi bentuk fungsi,  konsep  benda  bukan hanya 
atau warna bentuk  warna,  berdasarkan berdasarkan 
atau ukuran. ukuran dan ukuran,  ukuran  kategori yang 

  warna dari bentuk, serta (misal: besar, sederhana 
  setiap benda fungsi suatu kecil,  seperti warna 
  yang  benda.  panjang, dan  ukuran, 
  disediakan. Meskipun pendek, tebal, tetapi sudah 
    terkadang tipis, berat, mampu 
    dalam  ringan),  mengelompo 
    mengklasifika warna  kkan  

    sikan masih dengan baik berdasarkan 
    melakukan dan benar kategori yang 
    kesalahan. tanpa  lebih rumit 
    Saat  diminta bantuan  seperti  

    mengumpulk orang lain. berdasarkan 
    an    fungsinya, 
    berdasarkan   sifat, suara, 
    ukuran, ia   tekstur,  
    malah    fungsi, dan 
    mengumpulk   ciri-ciri  
    an    lainnya. 
    berdasarkan   Bahkan  
    bentuk.    sudah bisa 
        mengetahui 
        mana benda 
        yang  

        berbahaya 
        dengan yang 
        tidak  

        berbahaya 
        untuk anak 
        seusianya. 

Saran: Mengajak anak bermain balok atau benda-benda yang ada dirumah dengan maksud 

memperkenalkan fungsi, bentuk, ukuran, dan warna kepada anak. Seperti menyediakan 
buku dari ukuran besar hingga kecil, dari yang tebal hingga tipis.  
126. Mengenal Anak belum Anak mulai Anak mampu Anak mampu 

gejala sebab bisa  mencoba memahami menyeleksi 
akibat yang mengenal mencari tahu akibat dari perbuatan 
terkait dengan gejala sebab penyebab apa yang dia yang ingin 
dirinya.  akibat yang dari apa yang perbuat.  dilakukannya 

  terkait  ia rasakan.   dan mampu 
  dengan      mengetahui 
  dirinya.     akibat yang 
        akan terjadi 
        dari  

        perbuatannya 
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.  
Saran: Orang tua memberikan stimulasi kepada anak sebab akibat yang terkait dengan 

dirinya, seperti mendekatkan tangan anak ke lilin agar anak mengetahui api itu panas. 
 

127. Mengklasifika Anak  belum Anak mulai Anak  Anak mampu 
sikan benda bisa mengelompo mampu  mampu  
ke dalam mengklasifika kkan benda mengelompo mengelompo 
kelompok sikan benda. berdasarkan kkan benda kkan benda 
yang sama  ukurannya. sesuai yang berdasarkan 
atau    diminta, jenis  

kelompok    dengan 2 kelompoknya 
yang sejenis    variasi benda. bahkan  

atau      dengan  

kelompok      variasi yang 
yang      sangat  

berpasangan      beragam 
dengan 2        

variasi.        

Saran: Orang tua menyediakan beberapa benda dengan berbagai jenis, bentuk, ukuran, dan 
warna lalu mengajak anak untuk mendiskripsikan dan mengelompokkan benda-benda 
tersebut.  
128. Mengenal  Anak belum Anak mulai Anak mampu Anak  

pola dan mampu  mengenal menyebutkan menunjukkan 
mengulangi- mengenal beberapa pola-pola lalu kemampuann 
nya.  pola yang pola,  mengulangin ya dalam 

  disediakan meskipun ya dengan merangkai 
  guru.  sering salah baik dan pola-pola. 
    dalam  benar.    

    membedakan     

    .      

Saran: Orang tua mengenalkan anak tentang konsep persamaan dan perbedaan suatu pola 

dan menyuruhnya untuk mengulang, menyebutkan atau mengurutkan pola tersebut. 
 

129. Mengurutkan Anak belum Anak mampu Anak mampu Anak  

benda bisa  mengenal mengurutkan menunjukkan 
berdasarkan 5 mengurutkan ukuran benda benda kemampuan 
seriasi ukuran benda  dan  berdasakan 5 memilah dan 
atau warna. berdasakan 5 mengurutkan seriasi ukuran mengurutkan 

 seriasi  benda tetapi atau warna benda  

 ukuran atau memerlukan dengan tepat. dengan 2 
 warna.  waktu yang  variasi atau 
   lama.   lebih.  

Saran: Orang tua mengenalkan kepada anak beberapa konsep ukuran dan warna seperti 
menyediakan beberapa sendok dengan ukuran dari yang kecil hingga besar.  
130. Membilang Anak  belum Anak  mulai Anak mampu Anak 

banyak benda bisa mengenal menghitung menunjukkan 
satu   sampai mengenal angka 1-5. benda yang sikap  senang 
sepuluh. angka 1-10.  tersedia dari menghitung 

   satu  sampai dengan 
   sepuluh.  benda-benda 
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yang  ada  di  
sekitarnya.  

Saran: Orang tua menyediakan berbagai jenis benda lalu mengajak anak berhitung 

bersama.  
131. Mengenal Anak  belum Anak  mulai Anak mampu Anak 

konsep bisa mengenal mengenal menyusun 
bilangan. mengenal konsep konsep benda  sesuai 

 konsep bilangan. bilangan dengan 
 bilangan.  dengan  baik lambang 
   dan benar. bilangan. 

Saran : Orang tua mengajak anak bermain sambil mengenalkan konsep bilangan kepada 

anak seperti menyediakan 3 gambar buah apel dan menuliskan angka 3 dibawahnya. 
 

132. Mengenal Anak belum Anak mulai Anak dapat Anak sudah 
lambang bisa  mengenal menghubung mampu 
bilangan. mengenal beberapa kan benda- menyebutkan 

 lambang lambang benda  dengan benar 
 bilangan. bilangan konkret angka bila 
 Masih salah dengan baik, dengan diperlihatkan 
 membedakan tetapi masih lambang lambang 
 angka 2 sering salah bilangan   1- bilangannya. 
 dengan 5 dan menuliskan. 10.  Mampu 
 masih, dan     menuliskann 
 belum      ya dengan 
 mampu      baik tanpa 
 menyebutkan     bantuan 
 bilangan 1-10     orang lain. 
 dengan        

 benar.        

Saran: Orang tua menempelkan gambar-gambar lambang bilangan di kamar atau ruang 
bermain anak.  
133. Mengenal Anak belum Anak mampu Anak Anak mampu 

lambang mampu mengenal menyebutkan menuliskan 
huruf. mengenal beberapa lambang namanya 

 lambang lambang huruf  sesuai sendiri sesuai 
 huruf. Selain huruf, tetapi yang dengan 
 itu belum masih  diintruksikan lambang 
 mampu bingung pada dengan tepat. huruf. 
 mengucap- beberapa   

 kan huruf jenis huruf   

 dengan  yang sama,   

 benar. Seperti seperti P   

 huruf R dengan R, M   

   dengan W.    
Saran: Orang tua menempelkan poster daftar lambang huruf didinding dari huruf kecil ke 

huruf besar.  
USIA 5-6 Tahun  

PERTANYAAN BB MB BSH BSB 
     

134. Menunjukkan Anak  belum Anak  sudah Anak mampu Anak  dapat 
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aktivitas yang mampu  mulai  menunjukkan menunjukkan 
 

bersifat  menunjukkan mampu  aktifitas yang aktifitas yang 
 

eksploratif aktivitas yang menunjukkan bersifat  bersifat  
 

dan 
   

 

 
eksploratif aktifitas yang eksploratif eksploratif  

menyelidiki  

dan 
 

bersifat 
 

dan 
 

dan 
  

 

(seperti apa      
 

menyelidik eksploratif menyelidiki menyelidiki 
 

yang   terjadi  

dengan baik. dan 
 

dengan baik dengan 
 

 

ketika air   
 

ditumpahkan) Masih  menyelidik tanpa  sendirinya 
 

.  menunjukkan tetapi terlihat bantuan dari dan  mulai 
 

  keingintahu- ragu-ragu orang lain. antusias  
 

  an yang dan masih   untuk   
 

  sederhana sering    menjelaskan 
 

  terhadap  bertanya   hasil   
 

  suatu benda. kepada guru   penyelidikan 
 

    dan orang   /penemuann 
 

    tuanya.    ya kepada 
 

        orangtua, 
 

        guru  dan 
 

        teman-  
 

        temannya. 
 

           
 

Saran: Orang tua harus memantau anak dalam melakukan aktivitas yang dilakukan anak. 

 

135. Memecahkan Anak belum Anak sudah Anak mampu Anak sudah 
 

masalah mencapai mulai  memecahkan mampu 
 

sederhana dalam  menunjukkan masalah memecahkan  

dalam 
 

 

memecahkan kemampuan sederhana masalah  

kehidupan  

masalah pemecahan dalam 
 

sederhana  

sehari-hari  
 

sederhana masalah, kehidupan dalam 
 

 

dengan   cara  
 

yang fleksibel dalam sehari- namun masih sehari-hari kehidupan 
 

dan  diterima hari. Masih cenderung tetapi dengan sehari-hari 
 

sosial. cenderung asal-asalan bantuan guru dengan 
 

 menangis dan bahkan dan orang sendirinya 
 

 dan  terkadang tua.  dan bahkan 
 

 merengek sulit untuk   anak sudah 
 

 jika sesuatu disetujui   mampu 
 

 terjadi tidak orangtua   membantu 
 

 sesuai  maupun   permasalaha 
 

 harapannya. guru.    n temannya. 
 

         
 

Saran: Orang tua membuat permainan atau teka-teki sederhana yang dapat menuntut 

penalaran dan berfikir lagi. 

136. Menerapkan Anak   baru Anak  sudah Anak mampu Anak sudah 
 

pengetahuan taham mulai menerapkan dapat  
 

atau menahami mampumene pengetahuan menerapkan  

pengalaman 
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dalam konteks pengetahuan rapkan  atau  pengetahuan 

yang baru. dan  pengetahuan pengalaman atau   

 pengalaman atau  dalam  pengalaman 

 baru yang pengalaman konteks yang dalam   

 diperolehnya dalam  baru dengan konteks yang 

 namun belum konteks yang sendirinya baru dengan 

 dapat  baru tetapi tetapi masih sendirinya 

 menerapkan masih  ragu.  dan dengan 

 pengetahuan membutuh-   percaya diri 

 atau  kan  bantuan   turut   

 pengalaman guru maupun   membagikan 

 tersebut.  orang tuanya.   pengalaman 

       itu kepada 

       teman-  

       temannya. 
          

Saran: Orang tua memberikan fasilitas kepada anak dalam menemukan sesuatu yang baru, 

melalui pembelajaran secara sendiri. 

137. Menunjukkan Anak belum Anak sudah Anak mulai Anak dapat 
 

sikap kreatif mampu mulai  mampu menunjukkan 
 

dalam  menunjukkan mampu menunjukkan sikap kreatif  
menyelesai- 

 

sikap kreatif menunjukkan sikap kreatif dalam  

kan masalah  

dalam 
 

sikap kreatif dalam menyelesai-  

(ide, gagasan  
 

menyelesaika dalam 
 

menyelesai- kan masalah 
 

di luar  
 

kebiasaan). n masalah. menyelesai- kan masalah dengan 
 

    kan  masalah tetapi dengan sendiri. 
 

    tetapi masih bantuan   
 

    terlihat ragu- guru.    
 

    ragu.      
 

           

Saran: Orang tua bisa meminta anak melakukan sesuatu di rumah sehingga anak dapat 

menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah di rumah 

138. Mengenal Anak belum Anak mulai Anak mampu Anak sudah 
 

perbedaan mengenal mengenal mengenal mampu  
 

berdasarkan setiap  setiap  setiap  memahami  

ukuran “lebih 
   

 

perbedaan perbedaan perbedaan dengan  
 

dari’’,   
 

 
berdasarkan berdasarkan berdasarkan sendirinya  

“kurang  
 

 

ukuran yang ukuran yang ukuran yang dalam 
 

 

dari’’, dan  
 

“lebih dari’’, “lebih dari’’, “lebih dari’’, mengenal 
 

“paling/ter ’’. 
 

  “kurang “kurang “kurang setiap  
 

  dari’’, dan dari’’, dan dari’’, dan perbedaan 
 

  “paling/ter ’’. “paling/ter ’’ “paling/ter ’’ berdasarkan 
 

    tetapi masih dengan  ukuran yang 
 

    dengan  sendirinya “lebih dari’’, 
 

    bantuan guru tetapi masih “kurang 
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  dan orang ragu. dari’’, dan 

  tuanya.   “paling/ter ’’. 

       
Saran: Orang tua bisa diajarkan pengenalan melalui permainan edukatif,kemudian dengan 

mengisi kegiatan belajar dengan lagu anak. Hal ini menarik perhatian anak untuk 

semnagat belajar, mengetahui perbedaan lebih dari kurang dari dengan menyenangkan. 

 
139. Menunjukkan Anak belum Anak mulai Anak bisa Anak sudah 

inisiatif dalam bisa  bisa  menunjukkan mampu  
memilih tema menunjukkan menunjukkan inisiatif  menunjukkan 
permainan. inisiatif keinginan dalam  keinginannya 

 dalam untuk  memilih tema dalam  

 memilih tema berkontribus permainan. memilih 
 permainan. menyampaik   permainan, 
 Cenderung an pilihan   bahkan anak 
 mengikuti permainan   sudah  

 apa yang tetapi masih   mampu  
 orangtua, belum    mempengaru 
 teman-teman percaya  diri   hi  temannya 
 dan gurunya atau ragu-   untuk  

 sarankan. ragu.    mengikuti 
       saran  

       permainan 
       yang ia 
       ajukan.   

Saran: Orang tua membebaskan anak untuk memilih jenis permainan apa yang ingin  
mereka mainkan. Atau untuk berlibur, anak dibebaskan memilih tempat apa yang ingin ia 

kunjungi. Serta minta anak untuk menjelaskan kenapa ia ingin memainkan permainan itu 

dan kenapa ia ingin pergi berlibur ke tempat itu. 
140. Menyusun Anak  belum Anak  mulai Anak dapat Anak sudah 

perencanaan dapat mampu menyusun mampu 
kegiatan yang menyusun menyusun perencanaan membuat 
akan perencanaan perencanaan kegiatan yang perencanaan 
dilakukan. kegiatan yang kegiatan yang akan  kegiatan yang 

 akan akan dilakukan. akan  

 dilakukan. dilakukan Dengan  dilakukan 
  dengan sendirinya dalam satu 
  bantuan anak sudah hari dengan 
  orang tua dan mengetahui menuliskann 
  guru. apa saja yang ya atau 
   akan dia mengatakan 
   lakukan di ke  

   hari itu.  orangtuanya 
     bahkan sudah 
     memiliki 
     rencana 
     untuk satu 
     minggu 
     kedepan. 
 

~ 124 ~ 



Meskipun  

yang dia 
rencanakan 
adalah  

rencana   
untuk 
bermain atau 
berlibur.  

Saran: Orang tua bisa lakukan stimulasi, agar anak focus, stimulasi yang terus menerus 
menyuplain terhadap otak yang berfungsi mengatur fokus sang anak.  
141. Mengenal Anak belum Anak sudah Anak  Anak sudah 

sebab akibat mengenal mulai  mengenal bersikap 
tentang  sebab akibat menyadari sebab akibat sudah mulai 
lingkungan- tentang  bahwa  tentang memahami 
nya (angin lingkungan. sesuatu yang lingkungan- dengan baik 
bertiup    terjadi pasti nya, mampu mengenai 
menyebabkan   dikarenakan memahami sebab  

daun    sebab  mengapa terjadinya 
bergerak,  air   tertentu, sesuatu sesuatu dan 
dapat    tetapi anak terjadi sudah mulai 
menyebabkan   belum  dengan mengetahui 
sesuatu    mampu  sendirinya. cara apa yang 
menjadi    mahami   dapat  

basah).    penyebab   dilakukan 
    terjadinya   untuk  

    sesuatu.   mencegah 
        sesuatu agar 
        tidak  terjadi, 
        meskipun 
        belum  

        mampu  
        melakukan- 
        nya.  

Saran: Orang tua harus mengajarkan kepada anak mengenai beberapa gejala alam yang 

sederhana, dan menjelaskan penyebab terjadinya hal tersebut menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami anak. Kemudian mintalah anak memberikan sebuah contoh mengenai 

suatu gejala alam, dan tanyakan apa penyebabnya. Hal ini bisa juga dilakukan melalui 

melakukan percobaan sains sederhana, dari percobaan tersebut melatih anak 

menghubungkan sebab dan akibat dari suatu perlakuan sehingga melatih anak berfikir 

logis. Orangtua bisa melakukan percobaan sains sederhana dirumah seperti hewan yang 

beranak, tumbuhhan yang berbuah juga menarik bagi anak. 

 

142. Mengklasifika Anak hanya Anak mulai Anak mampu Anak dapat 
sikan benda mampu  mampu  Mengklasifik mengklasifika 
berdasarkan mengklasifika Mengklasifik asikan benda sikan benda 
warna,  sikan benda asikan benda berdasarkan berdasarkan 
bentuk, dan berdasarkan berdasarkan warna,  warna,  

ukuran (3 warna,  warna,  bentuk, dan bentuk, dan 
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variasi). bentuk, dan bentuk, dan ukuran (3 ukuran  lebih 
 ukuran  ukuran (3 variasi)  dari 3 variasi 
 dalam 1 variasi)  dengan  dengan 
 variasi.  membutuhka mandiri  sendirinya. 
   n bantuan. tetapi masih  
     ragu.   

Saran: orang tua dapat menggunakan aktivitas bermain bahan alam dengan anak sehingga 

anak lebih aktif dan kreatif dalam kegiatan belajar melalui bermain. 

143. Mengklasifika Anak hanya Anak mulai Anak mampu Anak sudah 
sikan benda mampu mampu  mengelompo mampu  
yang lebih mengelompo mengelompo kkan lebih mengelompo 
banyak ke kkan benda kkan lebih banyak benda kkan lebih 
dalam  maksimal banyak  kedalam benda banyak 
kelompok hanya dalam benda  kelompok kedalam 
yang sama 1 variasi kedalam yang sama kelompok 
atau  kelompok kelompok lebih dari  2 yang sama 
kelompok misalnya yang sama variasi  atau  

yang sejenis berupa warna atau  dengan kelompok 
atau    kelompok sendirinya yang lebih 
kelompok   yang lebih tetapi masih dari 2 variasi 
berpasangan   dari 2 variasi ragu atau dan juga 
yang lebih   tetapi masih beberapa kali terhadap 
dari 2 variasi.   harus  melakukan variasi yang 

    dibantu. kesalahan lebih  

        kompleks 
        seperti  

        sifatnya dan 
        kegunaanya, 
        dengan  

        sendirinya. 
Saran: Orang tua dapat bermain dengan anak melalui permainan bola warna-warni, dengan 

begitu anak akan mampu mengklasifikasi benda yang lebih banyak kedalam kelompok 
yang sama atau kelompok berpasangan lebih dari dua variasi. 
144. Mengenal Anak belum Anak mulai Anak Anak dapat 

pola  ABCD- mampu mampu  mampu mengenal 
ABCD. mengenal mengenal mengenal pola  ABCD- 

 pola ABCD- pola  ABCD- pola  ABCD- ABCD.  

 ABCD. Anak ABCD  ABCD dengan baik 
 masih  tetapi masih dengan dan benar 
 mampu harus  sendirinya tanpa  

 memahami dibimbing meskipun bantuan  
 pola huruf lebih intens. sesekali guru.  

 yang    masih   

 sederhana.   melakukan   

     kesalahan.   

Saran: Orang tua dapat memberikan pola ABCD kepada anak dengan meniru,  
memperkirakan urutan berikutnya, menyusun pola dan menciptakan pola ABCD.  
145. Mengurutkan Anak  belum Anak  sudah Anak mampu Anak sudah 

benda mampu mulai mengurutkan dapat  
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berdasarkan mengurutkan mampu benda  mengurutkan 
ukuran dari benda  mengurutkan berdasarkan benda  

paling kecil ke berdasarkan benda  ukuran dari berdasarkan 
paling besar ukuran dari berdasarkan paling kecil ukuran dari 
atau  paling kecil ukuran dari ke paling paling kecil 
sebaliknya. ke paling paling kecil besar atau ke paling 

  besar atau ke paling sebaliknya besar atau 
  sebaliknya. besar atau dengan  sebaliknya 
    sebaliknya, sendirinya secara  

    tetapi masih tetapi  mandiri 
    harus  beberapa dengan cepat 
    dibimbing benda masih dan benar. 
    atau dibantu. mengalami   

      kesalahan.   

Saran: Orang tua dapat memberikan beberapa benda kepada anak dengan begitu anak akan 

mengurutkan dari paling kecil ke paling besar. 

146. Menyebutkan Anak  baru Anak mulai Anak  sudah Anak dapat 
lambang mampu  lancar  lancar menyebutkan 
bilangan 1-10. menyebutkan menyebutkan enyebutkan lambang 

 lambang  lambang lambang bilangan   1- 
 bilangan dari bilangan 1-10 bilangan   1- 10.  Dengan 
 1-5 secara tatapi masih 10. lancar dan 
 lancar.   ragu-ragu  sudah mulai 
    dan sesekali  mampu 
    salah   menyebutkan 
    menyebutkan  lambang 
    .   bilang 11-15 
       meskipun 
       belum terlalu 
       lancar.  

Saran: Orang tua dan guru dapat menerapkan metode berhitung sambil bernyanyi. Serta 

dapat malukukan permainan-permainan yang memiliki unsur pmenyebutkan bilangan atau 
membantu anak berhitung. 
147. Menggunakan Anak belum Anak sudah Anak mampu Anak dapat 

lambang mampu  mulai mengguna- mengguna- 
bilangan menghitung mampu kan  lambang kan  lambang 
untuk benda  menghitung bilangan bilangan 
menghitung. disekitarnya. dan  untuk untuk  

 Anak hanya menjumlah- menghitung menghitung 
 mampu  kan  sebuah benda  

 menghitung sederhana benda. dengan  
 mengguna- mengguna-  sendirinya. 
 kan jari kan tangan  Dan  

 tangan,  dan sempoa,  menunjukkan 
 sempoa serta tetapi masih  ketertarikan 
 menghitung dibantu  oleh  dengan  
 mengguna- guru dan  menghitung 
 kan tabel orang tua.  setiap benda 
 bilangan saja.    yang  
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dilihatnya  
seperti 
menghitung 
jumlah 
pohon di  
taman.  

Saran: Orang tua dirumah, bisa meggunakan cara berhitung benda-benda disekitar anak 

untuk mengenal bilangan. Dan bisa menggunakan benda-benda nyata agar mempermudah 

anak menghubungkan dengan lambang bilangan untuk menghitung. 
148. Mencocokkan Anak belum anak mulai anak dapat anak dapat 

bilangan mampu  tepat  dengan tepat melakukan 
dengan dengan tepat Mencocok- mencocokkan dengan baik 
lambang mencocok- kan  bilangan bilangan tugasnya 
bilangan. kan  bilangan dengan  dengan  dalam untuk 

 dengan  lambang lambang mencocok- 
 lambang bilangan bilangan kan  bilangan 
 bilangan. dengan tetapi dengan  dengan  
 Meskipun masih ragu- bantuan  lambang 
 dibantu oleh ragu.  guru.  bilangan 
 orang lain. Misalnya,   dengan  
   anak masih   sendirinya 
   sering salah   tanpa  

   memahami   bantuan guru 
   angka 6   maupun 
   dengan angka   orang tua. 
   9 dll.      

Saran: Orang tua di rumah bisa menyediakan gambar untuk diwarnai oleh anak,  
kemudian setelah diwarnai anak diminta untuk mencacah banyak benda yang diwarnai 

tersebut, memperkenalkan angka “1” dengan begitu anak dapat mencocokkan 1 ikan 

dengan angka “1” dan seterusnya. 

149. Mengenal Anak sudah Anak mulai Anak  Anak dapat 
berbagai mampu  mengenal memahami mengenal 
macam menghafal berbagai mengenal berbagai 
lambang dan  macam  berbagai macam  

huruf   vokal menyebutkan lambang macam  lambang 
dan huruf, tetapi huruf vokal lambang huruf vokal 
konsonan. belum  dan  huruf vokal dan  

 mampu  konsonan dan  konsonan 
 membedakan dengan  konsonan dengan  

 antara huruf bantuan  dengan  sendirinya. 
 vokal dan guru.  sendirinya   

 konsonan.   tetapi masih   

     ragu-ragu.   

Saran: Orang tua dapat menempelkan bermacam-macam lambang huruf vocal dan 

konsonan dirumah. di dinding. Mengenalkan apa saja huruf vokal dan cara 

pengucapannya. 
150. Merepresentas Anak  belum Anak  mulai Anak bisa Anak  dapat 

ikan  berbagai bisa bisa Merepresenta melakukan 
macam benda merepresenta Merepresenta sikan  dengan 
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dalam bentuk sikan  sikan  berbagai sendiri  

gambar atau berbagai berbagai macam  merepresenta 
tulisan (ada macam  macam  benda dalam sikan  

benda pensil benda dalam benda dalam bentuk  berbagai 
yang diikuti bentuk  bentuk  gambar atau macam  
tulisan dan gambar atau gambar atau tulisan tetapi benda dalam 
gambar  tulisan.  tulisan  masih ragu- bentuk  

pensil).    dengan  ragu  gambar atau 
    bantuan   tulisan, dan 
    guru.    anak  terlihat 
        sangat  

        antusias unuk 
        menggambar 
        nya jika anak 
        melihat  
        benda yang 
        baru.  

Saran:  Orang  tua dapat mengajarkan  atau  mengenalkan  kegiatan  yang  dapat 
memberikan kesempatan  pada   anak dalam mengobservasi  sesuatu,  sebaiknya  
orangtua tidak terus mencontohkan lalu anak mengikuti, tetapi biarkan anak melakukan 
sendiri.  

 
KETERANGAN FORM PENILAIAN AUD: 
Skor 1 (BB), artinya Belum Berkembang. 
Skor 2 (MB), artinya Mulai Berkembang. 
Skor 3 (BSH), artinya Berkembang Sesuai Harapan.  
Skor 4 (BSB), artinya Berkembang Sangat Baik. 

 
 

4.  Pembuatan instrumen berbasis Web 
 

Instrumen hasil penelitian yang berisikan 

indikator-indikator alat ukur yang sudah valid dan reliabel 

dari hasil pengujian secara langsung kepada 290 

responden anak usia dini dari usia 0-6 tahun selanjutnya 

akan dimasukkan dalam program Web. Program Web 

dibuat oleh pakar Teknik Informatika untuk dapat 

menghasilkan performa alat ukur yang sistematis, 

memudahkan pengguna dan dapat 
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memudahkan guru/orangtua agar mendapatkan hasil 

pemeriksaan secara cepat dan akurat. 
 

Berikut beberapa tampilan dari dialog box yang 

ada pada instrumen alat ukur kecerdasan kognitif berbasis 

Web yang telah dibuat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.4. Web Kecerdasan Kognitif AUD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.5. Tampilan Kuesioner Web Kecerdasan Kognitif 

AUD 
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B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
 

Peneliti mengumpulkan berbagai indikator pencapaian 

perkembangan anak usia dini pada aspek kecerdasan kognitif. 

Literatur diperoleh melalui buku, majalah, dan Web baik 

dalam negeri maupun luar negeri. Peneliti kemudian 

mengumpulkan berbagai indikator pencapaian perkembangan 

anak usia dini pada aspek kecerdasan kognitif. Indikator 

diperoleh melalui mahasiswa yang sedang menempuh 

pendidikan pada program studi pendidikan guru Pendidikan 

Anak Usia Dini di Universitas Riau melalui interviu dan 

daftar isian. Indikator juga diperoleh melalui interviu dan 

daftar isian yang diisi oleh beberapa orang guru PAUD yang 

ada di kota Pekanbaru. 

 
 

Pakar Bahasa Indonesia akan membaca dan 

menganalisis setiap item dan pilihan jawaban setiap item 

untuk melihat ketepatan penggunaan dan penulisan kalimat 

berdasarkan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pakar 

PAUD akan membaca dan menganalisis setiap item dan 

pilihan jawaban untuk melihat kesesuaian antara indikator 

dengan pilihan jawaban, indikator dengan usia anak, indikator 

dengan saran pengembangan. Pakar Psikologi akan membaca 

dan menganalisis setiap item dan pilihan jawaban setiap item 

untuk melihat kesesuaian antara indikator dengan pilihan 

jawaban, indikator dengan 
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usia anak, indikator dengan tahapan tugas perkembangan 

anak, indikator dengan saran pengembangan. Pakar instrumen 

akan membaca dan menganalisis setiap item dan pilihan 

jawaban setiap item untuk dapat memberikan arahan 

mengenai pembuatan instrumen yang benar. 
 

Pengesahan item akan menggunakan validitas untuk 

setiap item dan juga reliabilitas untuk alat ukur secara 

keseluruhan. Pengesahan validitas dan reliabilitas alat ukur 

ini diperoleh setelah peneliti melakukan uji coba langsung 

kepada anak usia dini usia 0-6 tahun dari berbagai tingkatan 

pendidikan PAUD yaitu: Taman Penitipan Anak, Play Group, 

TK A dan TK B. Hasil dari ujicoba instrumen tersebut lalu 

diukur dengan menggunakan metoda statistik untuk 

mendapatkan item yang valid dan alat ukur yang reliabel 

secara keseluruhannya. Nilai validitas di atas 0,4 dianggap 

sebagai item yang valid. Sedangkan secara keseluruhan nilai 

reliabilitas alat ukur berada pada nilai 0,78 dimana nilai ini 

berada pada kategori baik bagi sebuah alat ukur. Berdasarkan 

hasil uji validitas maka nilai alpha pada setiap indikator yang 

berada di bawah 0,4 kemudian akan dibuang dan tidak dapat 

dijadikan indikator alat ukur yang sah. Sementara nilai alpha 

yang lebih dari 0,4 selanjutnya akan disahkan untuk menjadi 

indikator alat ukur yang sah. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa sebanyak 150 
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indikator dianggap memiliki nilai kesahan yang tinggi untuk 

mengukur kognitif anak usia dini pada usia 0-6 tahun. 

 

Instrumen hasil penelitian yang berisikan indikator-

indikator alat ukur yang sudah valid dan reliabel dari hasil 

pengujian secara langsung kepada 290 responden anak usia 

dini dari usia 0-6 tahun selanjutnya akan dimasukkan dalam 

program Web. Program Web dibuat oleh pakar Teknik 

Informatika untuk dapat menghasilkan performa alat ukur 

yang sistematis, memudahkan pengguna dan dapat 

memudahkan guru/orangtua agar mendapatkan hasil 

pemeriksaan secara cepat dan akurat. 
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BAB V 
 

PENUTUP 
 

 

A. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

penelitian ini berhasil menentukan 150 indikator kecerdasan 

kognitif pada anak usia dini berdasarkan usia 0-6 tahun. Pada 

usia 0-1 tahun terdiri dari 40 indikator, usia 1-2 tahun terdiri 

dari 26 indikator, usia 2-3 tahun terdiri dari 24 indikator, usia 3-

4 tahun terdiri dari 27 indikator, usia 4-5 tahun terdiri dari 16 

indikator dan usia 5-6 tahun terdiri dari 17 indikator. 

 

Alat ukur kecerdasan kognitif ini menggunakan sistem 

penilaian yang berdasarkan pada penilaian observasi oleh orang 

tua atau guru di sekolah berdasarkan usia anak. Alat ukur ini 

juga dilengkapi dengan rubrik penilaian yang sangat detail dan 

berbasiskan perilaku nyata pada anak sehingga akan 

memudahkan responden dalam memilih jawaban. Selain itu 

juga, alat ukur ini dilengkapi dengan saran perbaikan bagi anak 

apabila anak mengalami kelemahan atau kurang mencapai 

perkembangan kognitif yang normal. 

 
 

Alat ukur ini dibuat berbasis program Web, sehingga 

diharapkan dapat dilakukan oleh setiap orang tua di rumah atau 

guru di sekolah, tidak perlu mendatangi pakar anak 
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atau pakar psikologi secara langsung karena mungkin akan 

terkendala waktu, jarak, kesibukan pribadi, maupun biaya. 

Hasil instrumen ini nantinya berupa laporan profil kognitif 

anak, identitas anak dan saran pengembangan bagi anak yang 

dapat di print out langsung melalui Web dengan menggunakan 

internet. 

 
 

B. REKOMENDASI 
 

Untuk orang tua anak diharapkan dapat menggunakan 

alat ukur ini dalam melihat kemampuan individu anak. 

Berdasarkan hasil pengukuran ini nantinya diharapkan orang 

tua akan lebih memahami kemampuan dan kelemahan anaknya 

secara kognitif. Kelemahan yang masih dimiliki oleh anak 

sebaiknya dikembangkan dengan mengikuti saran 

pengembangan yang telah ada pada laporan akhir/print out 

laporan alat ukur ini. 
 

Untuk guru PAUD dan Taman Kanak-kanak diharapkan 

dapat menggunakan alat ukur ini dalam melihat kemampuan 

masing-masing individu anak didiknya. Dengan mengetahui 

kapasitas kemampuan kognitif anak didiknya diharapkan akan 

mengetahui kelemahan dan kelebihan anak didiknya baik 

individual maupun secara klasikal. Hal ini akan berguna dan 

bermanfaat dalam menyiapkan materi belajar, metode 

pembelajaran, media belajar dan proses evaluasi belajar anak 

pada aspek kognitif. 
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